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ءالاهدا

وابخَاحا!اعفيإل!ريحَيئ
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سيدوافي،محمدبناللهفضلالرضاأبوالدولةكمال

.........................محمدالملكمعينالرؤساء

........الزوزنيمختارأحمدبنمحمدجعفرأبواديبالملككمال

................النثابوريبرهانالملكعبدالشعراءأميى

.كرمانوزير،العلاءبنمكرماللهعبدأبوالدينناصرالدولةمجير

بنالرزاقعبدبنمفضلالملكسديدا-تالمعالي

............................الجث!عارضعمر

........الثيرازيفئسزخسروبنمرزبانالملكتاجالغنايمابو

............*.فارسوزير،بهمنياربنحمثدالدولةعميد

(قبركيارءاروز)\*

..ْ..،،!.......الملكنظامخواجهبنالملكعزحعيناللهأبوعبد

..........القمىالملكمجدموصبنمحمدبنأيمعدأبوالفضل

...........الدهلىأمجزلأالجليلعبدالمحاسنابوالديننظام

جنما".-*-"؟محمدراءوز)"َص-

(رةالصدا)

...........الملكنظامخواجهبنالملكمؤيداللهعبدأبوبكر

..............................محمدالملكنصير

.............الميبدىحسينبنمحمدالملكخطيرأبومنصور

.................آبىالملكسعدالمحاسنأبوالديننصير

..................تالملكخوابنأحمدالملكنظام

.......الهمداقالوزير،محمدبنحسينأبومنصورالدولةربب

(الاستيفاء)

بنهندوالملكزينسعدأبوالدينشم!

...............................هندو.بنمحمد
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..................المعزىلوفاةالتقريبيخهل!اتلا
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المترجم"مقدمة"

القارىءعزيزي

طيبةتحية

أنْبعد...قدرهوعظيمخطرهأحىْكتابأيديكبينأضعأنلعدني

معيتناسبجهدأباذلأ،عليهبالتعليقوأقومأترجمهعممنأكثرعليهعكفت

والأدبية.يخيةايتار-قيمته

لرسالةكتابتيأثناءسنواتعشرمنأكثرمنذيديفيالكتابهذاكانلقدئرهمض*م

لمعهدفيليلةالاداأحولكتابتيفيكثيرأمنهأفدتوقد..ا/لدبمتوراه

ثانية/منهطلبتولما،فهميالسلامعبدالدكتورزميلياسترذهثم،السلاجقة-
-

نأوحاولت.المستعيرينزحمةفيفقدقدبأنهأخبرنيالأموربعضفيبهللإِستعانة

.جدوىدونالمصريةمكتباتنافيأوال!ثرقيةبالدرام!اتالمشتغلينلدىأجده

ومكتباتها،جامعاتهابينوالتنقلايرانالىالسفرفرصةلهأتيحتثم

فيوحيدةنسخةوجدت،س؟اتملكنيأنوبعد.طائلدونالبحثوواصلت

كريميالدكتورالأشاذزميليواشطاع.الفردويسيبجامعةالآدابكليةمكتبة

جهدبعدمسئوليتهعلىيستعيرهاأنالمذكورةبالكليةالعربيةاللنةقمرئي!

علىوحرصت،بتصويرهاوقمت،الكويتالىسفرييوممعيفأخذتها،جهيد

.السفارةطريقعنلهاعادتها

بمؤئفها(ثيدأنعليالواجبمناجدعليهاوالتعليقترجمتهابعد..والآن

*؟!م-
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ألفمنأكثرعلى-مخطوطنادرمعظمهاب!تكعلىاعتمادهجوارإلى-اعتمدالذي

لإِثبات..العربيالشعرمنالأبياتمئاتوعلى،الفارسىالشعرمنبيتومائتي

منإليهيتطرقولم،أحدإليهيسبقهلمبموضوعتتعلْقمعلوماتمنبهجاءما

واصالة.ةْقديناظرهمنبعده

عنشيءمعرفةيريدمنلكلمرجعأرأيفييعدالحاليبوضعهالكتاب)ن

العظم.السلاجقةعهد..المثرقةالإِسلامعهودمنعهدفيوالوزراءالوزارات

قيمةأشعارهمنقسئماويعطي،المؤرخينبين-الشعراءملكيفعالمعريأنهكما

..الكتابهذامؤلفقبلأحداليهايلتفتلم

الثرقية،الدراساتعرحفي-القارىءعزيزي-أضعهاأخرىلبنةإنها

الذيالبناءهذاتشييدفيزملائيووضعوضعتمماغيرهامعتساهمأنراجيأ

شامخأ.يصيرأنلغنى

عماالتغاضىلأرجوتوفيقمنليقذرهماعلىالقديرالعليالله)ذاشكروإني

.أخطاءمنفيهوقعت

السداداللهوأسأل

لمترجما

حلسالدينكمالاحمد

م25/5/1985فيالكويت

-16-
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الناثرمقدمة

بزوةدانشتقيمحمدبقلم

أثرأورائهمن-الا!لرانيينالمؤرخينكبارأحد-)قبالعبامىالمرحومتركأ*،أ

وقد.الإِداريةإيرانسلاجقةأجهزةفيعملواالذينالوزراءتاريخيتاولجيلأ

مفيدةدراساتبتقديموقم،)يرانيأصلمنينحدرونالذينالوزراءفيهأورد

وأسلوبسهلةعباراتواشعمل،يدهتحتكانتوثائقعلنجاها..حولهم

بليغ.

باريس،فيهفَئؤم)قبالأنجز(1).ش.431عممنشهرخردادوفي

اقتراحعلوبناء-العظيمالرجلهذاوفاةوبعد.الأصليةالنسخةمنيتضحكا

الخطية،مذكراتهمجموعةطهرانجامعةاشرت-زادهتقيحسنسعيدالأستاذ

حديثنا.موضوعالنسخةبينهاومن

مجلسعلىالمعدالمؤلَفهذاطغموضوعصفااللهذبيحالدكتورعرضثم

فيدراساتهلتكون،الجامعةمثوراتسلسلةضمنطبعهفأقر،الآدابكلية

.)يرانتاريخحقلفييعملونلمنونبراسأمصدرأولتصبح،الجميعمتناول

العافية،الخدمةهذهبإنجازالجامعيةوالعلاقاتالنثر)دارةكفَفتنيوقد

ذكاءيحىالأستاذالعالمصديقيمنالعونبدوريفطلبت،العملهذاوطغ

أفضلعلىالعمل)تمممنمعألنتمكْن،والأدبالتاريخحقليفييعملالذي

المترجم.الكابصفحاتأرقمهيايمينعلالأفرنجيةالأرقمْ

.م194=هفهـ.1364(1)

ت"فيلم7-
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فيارشاداتهإلىبالإضافة-قمفقد،السبيلهذافيوسعأذكاءيذخرولم.وجه

محمدالأستاذالحميمصديقناوتم،الكتابنصفبتبييض-الطبعمجال

الىالخطيْةإقبالبنسخةندفعأنخثينالأننا..الثانيالنصفبتبييضالشيرواني

.تتلؤثأوفتتلفالمطبعة

مجفةفيليطبعاالمطبعةالىالكت!ابهذابقسمَيْدفعقدنفسهإقبالكانولما121

يؤديذكاءوكان.الأصلبنسخةوالمقابلةالتصحيحبمهمةقمتفقد،يادكَار

ذلك.علىلثكريعميقوله،أحيانأالدورنفس

الكتالب-هذافيبكثرةوردتالتي-معزىالأميرأشعاربينقابلتوقد

المطبعئة،الأخطاءأتلافىأنإمكانيقدروحاولت،المطبوعإقبالديوانوبين

للأصل.مطابقةالقراءليدالنسخةأوصلوأن

العالمصديقيلأشكروإني.وفهرستهاالكتابمراجعأثبتالنهايةوفي

استطعتولقد.والعلميةالفنيةالإِرشاداتألوانكافةلتقديمهأفشارإيرجالأستاذ

إيرانبلادمعجمفيوردتكماإقبالالمرحومحياةقصةأثبتأن-موافقتهبفضل-

.(الثالثالمجلدمنالرابعالدفتر)

صفااللهذبيحالدكتورالعالمالجاصيللأستاذشكريبوانرأتقدئم،وأخيرأ

مما،العلمةالمهمةهذهلإِنجازليالفرصة)تاحتهعلىبالجامعةالنثرإدارةعممدير

.ذكراهوتخليدالفقيدمؤلفإحياءعهتسئب

-18-
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اقبالعباس

(؟)ش1334-ق1314

مجمعفيالدائموالعضو،طهرانجامعةأساتذةأحد-)قبالعئاستوفي

عممنبهمنشهرمنوالعثرينالحاديفيالبليغوالعالم،اللغويإيران

الستن)2(.شاهزعمرعن،1334
صض

أمضىوقد.بأشتيانعماليةأمرةفى،قهـ.4131فىولادتهوكانت

..التعليمإلىنفسهترارةفيويتوق،النجارةيمتهنطفولتهسنيمنسنواتعذة

منساعةإقتطاعإلىتفكيرهوهداه.المكاتبنجأحدالالتحاقإلىبهحداماوهذا

يمضولم.اجرهمنجزءبخصمذلكسبيلفيراضيأ،الدراسةفييقضيهاعمله

،الفنوندارمدرسةإلىالمكتبتركمنواجتهادهبجذهتمكنحتىوقتطويل

وأمالدونيدرسأنالفقيرالاباستطاعوهكذا.المتوسئطةدراستهأنهىحيث

ممكنة.مدة(قصرفيدراستهينهيوأن،جاه

فيللعملفاختير،أترابهعلىتفوقهمبديأالفنوندارفيدرامته)قبالوانهى

القيممنهطلبكما-الفخوندارلمدرسةتابعة5انذاوكانت،المعأرفمكتبة

مدارسوتنازعته،الصعودفينجمهوأخذ.بالمدرسةالفارسيةاللغةبتدريس

والتاريخ،العلياالمعلميندارفيالفارسيةاللغةبتدريسفقم..الشهيرةطهران

رجالمنالعديدويعتبر.العسكريةوالمدرسةالسياميةالمدرسةفيوالجغرافيا

.ميلادهعموهر،م1895-ضهـ.1264=قهـ.1314عم(1)

9وعم rrt.وفاته.عموهو،م1965-فهـ.1384-شهـ

(Y)البين.سنفيوفاتهتكونذكرناهماعلنجاء

طكلت19-
ض*!
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.اقبالتلامبذمنالبارزينعصرنا

المدرسةفيبالتدريسيقومكانوبينما،(2)ش.ـه1304عموفي

باريس،وفي.العسكريالوفدكتابمنكواحدباريسالىتوجْه..العسكرئة

.الصبونجامعةمنالأدبفىالليسان!درجةعلىوحصلللدراسةاقبالعاد

المعارفمكتبةموظفيسلكفيوانخراطه،الفنونداردبلومعلىوبحصوله

والبحثالأن!مجالسيعقدونكانواممنعصرهمشاهيرعلماءالىالتعرثمنتمكن

والقائد،ياسميورشيد،الشعراءملكبهارفيهاجالسَفترةوقضى.طهرانفي

.(الكلية)دافشكدةمجلةين!ثرونوكانوا..نفيىوسعيد،تاشتيمورالعظيم

وعبدرهنماوغلامحسينفروغيالحسنوأبيفروغيعليمحمدمعفترةتعاونكما

وبفضل.(التربيةضياءتربيت)فروغمجلةيصدرونوكانوا..تريبالعظيم

مجلاتوقراءالفارسىالأدبمطالعووعرفه،إقبالشهرةتطايرتالمجلتينهاتين

العهد.ذلك

وتصادقا،قزوينيخانمحمدميرزاوعلى،اقبالتعارف،فرنساوفي

عرفه،طهرانفينشرتالتيإقبالمؤلفاتطريقوعن.المماةحتىمخلصين

مجلسه.وحضورهللقزوينيصداقتهنتيجةإقبال)نتاجتأثركا،القزويني

ايرانمجمعفيدائئماوعضوأالجامعةفىأستاذأ،لاأمن)قبالوعاد

فقرر،وآدابهاالفارسيةيخطمانفيجامحطرغبةتمفكته(3)ث!ا

والنعليق.بالدراسةوأدبهاايرانبتاريخالمتعفقةالمسائلتتناولمجلةرث!نيان

خمسمدةالظهورفيواستمرت،(الذكرى:يادكَار)باسمالمبطةوصدرت

كما.هذاوقتنافيتصدرالتيالفارسيةالمجلاتأفضلتضارعوهي..سنوات

.م1935=قهـ.135!ا=شهـ.1304(1)

.م1955=قهـ.1374=شهـ.1324(2)

-0r_
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الفارسيةالكتبأهمبنثرلتقوم"الا+لرانيةالمؤلفاتنشرجمعية"باسمجمعيةأسص

.فائدةوأكثرها

قلبه،الحرةملأت،الصدورعن11"1'/1عميادكَارمجلةتوقفتوحين

فينفسهإلىالراحةيعيدأنوحاول.أسفأولهانايرانوهجر،صحتهوساءت

و)يطاليا،تركيافيلا!لرانالثقافيالملحقمنصبفقبل،عمرهمنالمتبقئةالفترة

بإيطاليا.رومامديضةفيالروحأسلمأنإلىيشغلهوظل

مهمابمثلهالزمانيجودلنرجلافقدناإذلناجسيمةَخسارةموتهكانلقد

الشاعر:يقولوكما.السنينتوالت

وأكثرسألتلوألفبالعقلواحدشخصاليومغاببالعين

.م1935-قهـ.1378-شهـ.1328(1)
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؟)ق134

ش130

30iض

ض130

ض131

I r Iض

ش131

ش131

ض931

ض131

منللتحريل(

"اقبالعباسمؤلفاتفهرست"

مجلةنثر،(الزياريوشمكَيربنقابوس)زياريوشمكَيرتابوس

.ص27،برلين،نشهرإيرا

برلين،،إيرانضهرمجلةن!ثر،الفارسيالمقفعبناللهعبدحالثرح

.ص75

هند"بسمتنابليونفرستادةزلترهرنرالداشتهايياد"ترجمة

)دارةنهمثر،(الهندفينابليونمندوب،تريزللار!جلامذكرات)

8+ز،العسكريالمجل! + 16 Vص.

نشرالوطواطمؤلفاتمن"الشعردقايقفيالسحرحدائق"تصحيح

.صس*150+عج-كاوهمكتبة

جوردونالجترالمهمة1"درايرانثاردانرنرالمامرريت"ترجمة

ادارةنثر،،جوردونكيالفريدالكونت")بنةتأليف،()يرانفي

.ص193،العسكريالمجلى

.ص297*يو،(نوبختآل)نوبختيخاندان

مكتبةنشر,بولليناستانليتأليف(اسلامسلاطينطبقات)ترجمة

.ص339*يط،مهر

ص47،جغرافياعلمكليات

.(العشرونالقزوينيمقالات)"قزوينيمقالةبيست"طغ

(؟332عم-الثانيةالطبعة)ص295،الانيالمجلد

أبيالدينرشيدتأليف،(العربيالنص)العلماءمعالمتصحيح

ذلك.اتباعفيرجى،عامأ50نض!قمرقيهجر!الىضص!هجرف

نجو"ء23-
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.ص142+12،(آشوبشهرابن)السرويمحمدجعفر

الىتأليفهينسب"الأنممقالاتمعرفةفيالعوامتبصرةتصحيح"

.ص295+ي،الرازيحسنيداعيبنمرتضىسيد

تجارب)"ايشانووزرايخلفاتواريخفيالسلفتجارب"تصحيح

سجربنهندوشاهتأليف،(ووزرائهمالخلفاءتواريخفيالسلف

%r+يد،النخجوانيالصاحبياللهعبدبن Aص.

منصورأبيتأليف،(العربيالمتن)"اليتيمةت!مة"تصحيح

ص128+741+8،مجلدينفي،الثعالبي

تاريخ)جغرافياعلموتاريخجغرافيائياكتشافاتتاريخ

.ص248،(الجغرافياعلموتاريخالجغرافيةا!تشافات

مكتبةطبع،(الفردول!ى)شاهنامةفردولىشاهنامهتصحيح

.2،3،4،5،6المجلدات،بروخيم

ج،(الإِقتصاديةالجغرافياموسوعة)اقتصاديجغرافيايكليات

عى.221+

،(الفلسفيةالرازيحياةترجمة)"رازيفلسفيسيرت"ترجمة

.ص96+يو،الرازيزكريابنمحمدبكرأبيتأليف

المتن)"والوزراءالخلفاءمدحفيالشعراءطبقات"تمحيح

+125،لندن،جيباوقافنشر،المعتزابنتأليف(العربي

.ص***أ)+209"6

نشر،(العراءأميرالمعزيديوان)"معزيأميرديوان"تصحيح

.ص868+س،الإسلاميةالمكتبة

.ص571+ك،الطوصيأسديليفتأ،!فرسلغت"ثصحيح

بنحسنبنمحمدالدينبهاءتأليف،"طبرستانتاريخ!تصحيح

.ص175+331*يب،خاوركلالهنثر،الكاتبأسفنديالي

تأليف،(السياسةكتاب)"نامهسياست"واختيارتصحيح

+24-
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.ص299يو+،المعارفوزارةنشر،الملكنظمخواجه

،(الحديثةالحضارةتاريخموسوعة)جديدتمذنتاريخكليات

.ص364+ب

باعياتوروقطعاتوغزئياتقصائد)زاكانيعبيدكلياتتصحيح

.ص471+كد،أرمغانمجلةنشر،(عئقورسائل

مجلة،نوائيالحسنعبدجمع،السيرحبيبكتابرجال"ن!ثر

.ص430+ك،الأولىالسنة،يادكار

نوائي،الحسينعبدباهم"آراملكميرزاعباسحالثرح"نثر

لجمعيةالأولىالنشرة،إقبالعباسبقلمالمؤلفحياةعنمقدمةمع

الا+درانية.المؤلفاتنشر

النشرة،راميالدين!ثرفتأليف،"العشاقأنيس"تصحيح

عى.64+و،الا+درانيةالمؤلفاتنثرلجمعيةالثانية

الاِ+لراني(البلاطفيسنواتثلاث)")يراندردريارسالسه"ترجمة

.ص325،علميأكبرعليمكتبةنر،فوريهالدكتورتأليف

،ميىزاجهاتكَيرتأليف،(الجديديخالتار)"نويختار"تصحيح

.ص347+ك،علميأكبرعليمكتبةنشر

الإِنجليزبينالحرب)"1273درسالو)يرانانكليسجن!"نشر

سعادتحسينترجمة،هنتالقائدتأليف،(1273عموإيران

العم،يادكارمجلة،)قبالعباسو)ضافاتحواشى،نوري

ص124+ب،الثاك

معينتأليف"المزارزؤارعنالأوزارحطفيرازِإلاشذ"تصحيح

وزارةذثر.قزوينيومحمدالشيرازيجنيدالقاسمابوالدين

.ص126هـ+،المعارف

كرماني،منمثىناصرتأليف"العلياللحضرةالعليسمط"تصحيح

o+ل،تزوينيمحمدالمرحومبإشراف I I A,,.

؟!!*،ء-
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Tarnفارصخليجوسواحلوجزايربحريندربارةمطالعاتيش..

41،(وسواحلهفارسخليجوجزرالبحرينحولدراسات)

.ص150

وماالصفويةالدولةانقراضتاريخفي)"التواريخمجمع"تصحيحش1328

ىث!عرمخليلمحمدميرزاتأليف،(أحداثمنذلكتلي

.ص111+ح،الصفوي

132 Aأبيبنمحمدبنحسينبقلم"أصفهانيمحاسنترجمة"تصحيحض

.ص168+ز،يادثأرة!جم،يوَالاالرضاحص

ديوانعنالصادرةا!لراسلاتمجموعة)مش!سهالكتبة29

أتابكبديعالدينمنتجبالدولةمؤيدبقلم،(سنجرالسلطان

وزارةنثر،قزوينيمحمدالمرحوممعبالإِشتراك،الجويني

.ص071+ي،المعارف!!

حممدتألمف،"كرمانوقايعفيالأزمانبدايعإلىالمضاف"!33كلا
"-!ح

هـ*،كرمانبأفضلالملفب..انكرمانيحامدبنأحمدالدين

.ص60

189Irrrrrالغزالي)رسائل"الإِسلامحجةرسائلفيالأنم"فضايلتصحيحش

.ص024+و،(الفارسية

!بزباندرأحضالسيناابن!ئيةر!ىف"شرحتصحيحض1333

أحوالفيالعينيةسيناابنلقصيدةبالفارسيةثرح)-"فارس

الرابع،العدد،الأولىالشة،الآدابكليةمجلة،(النفس

.29-14ص

الىالعبادسيرالى"))ضافةلسنائيالعبادبرسير"ذيلتمحيحض1334

مجلة،الطبيبالرازيالدينأوحدالحكيمبقلم،(لسنائيالمعاد

.16-8ص،الثاكالعدد،الثانيةالسنة،الآدابكلية

فيأجزاءثلاثةمنكتابأاقبالعباسالف،أعمالمنذكرناهماجانبوالى

فيأجزاءثلاثةمنوثالثأ،الحمالتاريخفيأجزالاءثلاثةمنوآخر،ايرانتاريخ

_r7-
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لم91

وتدرْس.الاقتصاديةالجغرافيافيواحدجزءمنكتابأألفكا.العالمجغرافيا

طبتوقد.تخصتصهاميادينفيالكتبأفضلمنوتعذالمتوسطةالمدارسفيكتبه

.ةّرممنأكثر

مختلففيهاوتناولوالمجلأتالجرائدفيمقالاتهمنكثيرأاقبالنثروقد

فيمقالافأهمعلىالإِطلاعويمكن.والاجتماعيةوالتاريخيةالأدبيةالمسائل

التالية:المجلاْت

،امروز)يران،أرمغان،ايرانشهر،مهر،آينده،دانثمكده،بهار

خارجه،أمورنشرية،تربيتنروغ،شرق،وبرورشآموزش،يغما

.أدبياتدانصمكدهْ،ماهيانه)طلاعات

س
..السلاجقةجوهرةتكؤنتبخارىنورمن-

ومغربها.الأرضمرقالنورغمرالجوهرةتلكوبفضل

..ملكهمبدأوجغرىبطغرل-

صيتهم.طارالعالمممالككلوفي

..عمهعرشعلىأرسلانألبالملكجلسوحين-

ومنزله.القيصرقمرجيشهنفوذبلغ

بأصها،الدنياملكث!اهالسلطانملكثم-

والإِستقامة.العدلمنشورالفلكمنوأخذ

..طريلةولمدة-ومحمدرقبركاوبفضل-وبعده-

.(؟)كيوانحدودالملكيالا!يوانسقفبلغ-

السلطانجلس..بالأمانوتنعمبالراحةالدنياتحظىولكي،ذاتهاالفترةوفي-

.البلادعرشعلسنجر

الشابوريالمعزينظممن

الشعراءأمير

الابعة.ءالسماأوركلكوكب:كيراد(1)
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المؤلف"مقدمة"

1،11
الأمراءدولةأتداسكنترواَالغزالترك!نمنطائفة(1)السلاجقة

السواحلوفيخوارزمبحيرةتربأي،الالسامايخ!سخَ!ا-ر!ل!ا

وكانت.وجيحونلسيحونالعلياوالوديان(الخزربحر)آبسكونلبحرالثترقية

الإِملاميةالبلادوبينوالقرلقالغزمنالكفرةالتركمساكنبينتفصلمساكنهم

الدينإعتناقهمفيسبباًذاتهفيالإِسلاميةلكالممامنتربهموكان.النهروراءمافي

والخانيينالسامانيينالأمراءبينمنازعاتمنينشأفيماأحياناًوتدخلهمالإِسلامي

الجهادفىنيثعاركانواكما.السامانيينلصالحتدّخلهموكان.تركستانملوك

يقفلم..السامانببنور!صضماإسلامهم.الئورانببنالكفارضد

الابميلامية،الممالكإلىهجرتهممجلىأحديعترضولم،تنفلهمسبيلفيأحد

عهدأواخرفي-وقجيلتههو(تقاق)دقاقبنسلجوقجذهمهاجرأنفكان

سيحونساحلعلى)جندفيواستقرالمسلمينديارإلىتورانتاركأ-الساماذِش

.(التركستانيينمنرمواحهه!اافي-العلياوديانهوفي

لمسننالمجاورينالكفارَ"ميكائيل"ابنهجاهد،سلجوقموتوبعد

ثلا-بعدهمنتاركاًميكائيلواستثمهد.الجهادالقبيلةأفرادوشاركه،أبيهقبيلة

ةل!ثلارص،"القبيلةفقةو.طغرل!ث!ررجيغو(-لمحغ"أبنا!

عاصمةمنفرسخاًعيىلنبعدعلىوأقاموا،بخارىحدودإلىجندتاركين

اللجوءالىاضطرهممما،جوارحمهميراخد-!سخ-!لامفاسلا

يمكنالتيالفارصيةالمماكرأهميوردحيث،للمنرجم،والحضارةيخالتارفياللاجقة:أنظرحل

نتخدمالتيالعربيةالمصالحرلذكربالإضافةاللاقةعنالمعلوماتألهقمعرفةفيعليهاالإعتاد

داروالحفارةالتاريخفياللاصة:(دكتور)حلميالدينكالأحمد.نفهالهدفلتحقيق

1عام1عى،بالكويتالعلميةالبحرث ivaم.

A-
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.هبلادوسكنىتركستانفي"خانإبلكبغراخانالى

الحبسمنجغرىأخوهخفصهفلما،طغرلبحبسبغراخانتاممدةوبعد

ايلكلهضى!تريةرتوأبخارىالىالقبيلةعادت["21

كان..(واسَتولىَص-!-،العامانيةاللاعلىخان

وتزايدِ!،هعمَع-االقوةقلإِريمبيرمنا!هـاس
ب!إلسلطانا!هماالرواطتهداستطاعضفيوأصبح،الوهمتبرور

يقطعونفاخذوا؟التركستانملوكالخانسِنوبين"الغزنويمحمود"العظيم

تسئبتهـ،420عاموفي.وتورانإيرانبينالمتنقلينالسفراءعلىالطريق

كانالتيالقبيلةخاصة-وإيرانالنهروراءفيماالسلجوقيينالتراكمة!يقمرفات

بالسلا!لحقفيما-ميكائيلشقيقسلجوقبنأرسلانيرأسها
فقبض،فساداالأْفىوعاثوا،بخاريتربهِؤلاءأقامفقد.عناءمنبهم

العديدنغير.(2)طائفتهمنفريقاوقتلَ،ِأللإدوحبسهْأرسلانمجلمحمود

والسلببالقتلثغلواحيث.خرامانإلىالفرارمنتمكنالطائفةهذهأبناءمن
-ص

إلىوالبعفىأبعضه!نإلىففر،الغزنولونوفالجنودالنهب

قائدهمحمودالسلطانوارسل.خراسانفيمنهمالعديدبقيوأن،آذربيجان

"،جهدهقمارىفبذل،خطرهملدرءبذاَجَنالسرأ يمكنصلملكنه

جبالبين)بلخانجبلأطراففياتخذوهاالتيالحصينةأملانهمعنإقصائهم

،خراسانإلىبنفسهالسيرإلىمحمودواضطر(بحرالخزروساحلخراسانل!ث

منيتمكْنلملكنه،الزمنمنفترةدهستانبورونيثاأنحاءفيالسلاجقةوتعقّب

"محمودبنمسعود،السلطانواستولى.العامنفسفيوتوفي،عليهمالقضاء

لبسفيأعانوهقدالسلاجقةكانولما."محمد"أخيهأنصاربردعوقام،غزنةعلى

وأ،آنذاكطفلاْكانبكطغرلانالمفروضينماهـ،389عامقيكانذلكانالياقمنيُفهم(1)

عنم6301-ـه554عامترفيإنهتقرلالتيالأقوالببعضولوأخذنا،بعدوُلدتديكنلملعقه

المترجم()385عامفيمولدهلكانالبينياهزعمر

باللاجقةغدرهبدأوقدهـ،421عاممحمودتوفيفقد،التاريخهذابذكرهالمؤلفيخطىء(2)

.(المترجم).الممادر)جماععلىنجاءبصنراتالتاريخذلكقبلوقائدهم

-30-
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جليفيتقيمكانتمنهملقبيلةالأماناعطىفقد،أبيهعرضعلىوالجلوسالتاج

كانواسلجوقبنلأرسلانالتابعينالسلاجقةلكن.لهإطاعتهايشرط،بلخان

وقد.الريحدودإلىوغاراتهمتهمهجماوتمتد،الخراسانيينيؤذونمادائما"

منلهتعرضواماورغم،وقوادهمسعودأمامهزائمهمرغممهَرثاستفحل

غربيوشمالبأسرهاالمغرببلادكانتهـح!ى427شةوافتوما.مذابح

وغاراتهم.مذابخهممضجعَهاتقضَ-والموصلبكرديارحتى-إيران

بالغزأفرادهاالمسفى،السلجوقيةالشعبةهذهفإنذلكورغم39،1

بيجانوآذرالعراقأمراءقضىماوسرعان،دولةتشكيلفيتفلحلم..العراتِن

وغاراتها.هجومهاعلىوسلاطينهاوالجزيرة

وراءمافييقيمونوكانواوبيغو-وجغريطغرلأتباعمنالسلاجقةأما

هـ.264عامنحوخراساناوكَرحتفقد-سلجوقبنأرسلانأتباعفتنةإبانالنهر

،خوارزمشاه"التونتاشبنهارون"إليهدعاهم،جيحونثاطىءبلغواولما

أنغير.خوارزمإلىوتوخهوافوافقوا،الاتحادالثلاثةةوخِإلاعلىوعرض

الثلاثةميكائيلأولادوترك.السيففيهموأعملبالسلاقةغدر-خوارزمشاه

وراملوا.طاحنةحربأخاضواأنبعدمروطريقسالكيننساحدودإلىخوارزم

ِفْقوولصذهمقؤادهاحدوأرسلفرفضالأمانمنهوطلبواطبرستانفيمسعودأ

هـ.426عاممنشعبانفينساتربهزيمتهمالقائدممنهذاوتمكن.تقذمهم

يدمنأسراهموتخليصنصرإلىالهزيمةتحويلمنبعدفيماتمكئوامهَنكل

السلاجقةمطالبرفضهعلىمسعودوندم.قائدهمغنمهماواستعادة،الغزنويين

،الوعودإلىفعمد،عنهاخطرهمودرءخراسانعندفعهمعنبعجزهوأحس

لقبمنهمكلعلىواطلق،ليبغووفراوه،لطغرلونسا،لداوددهستانومنح

عمهممراحبإطلاقوطالبوهالسلطانيةوالألقابالخلعةوخِإلاورفض.دهقان

بلخ،إلىوأحضرهمسعودووافق.الهندفيسجنهقدمحمودكانالذيارسلان

لعدمةوخِإلاورففى.السلطان)طاعةعلىيحثهمأخيهلأبناءالكتابةعلوأجره

هووعاد،أخرىمرةأرسلانحبسالىمسعودفلجا؟السلطانلوعوداطمثنانهم

-1ءبمبه
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.وجوزجانوطوسروبا!ثينوبلخعلىبالإِستيلاءالسلاصةوشغل.غزنةإلى

منجغرىواتخذ.البلادمعظمعلىاستولواتدكانواهـح!ى294عامحلأنوما

عامرجبشهرمنالأولىالجمعةفيفيهالهوخُطِب،لملكهعاصمة(مرو)

.العامنفسفيعليهااستولىالمينيشابورأمرطغرلوتولىَهـ.429

يستحقونهماالسلاجقةيوليأوبخراسانيُعنىمسعودالسلطانيكنولم

السلاجقةكانولما.اتوياءأكفاءخراسانفيوقوادهعمالهيكنولم،اهتماممن

حينأنهحتى،الخراسانيونإليهممالفقد..حسنةسيرةالناسفييسيرون

لم..جندهمإليهاوسيرواخراسانبامراهتمامهمالغزنويةالدولةأركانأبدى

..(دندانقانمعركة)قاصلةمعركةفيالغزنويينالسلاصةُوهَزَم.خيرأينالوا

بمئابةالهزيمةوكانتهـ.431عامرمضانمنالثامنالخميسيوممروتربدارت

إعلانوبمثابة،والعراقوخراسانالنهروراءماعلىالغزنويينسيطرةنهايةإعلان

البلاد)2".تلكفيالسلاقةاستقراربداية

عل-"القائم"العباسيللخليفةالموالين-المسلمينالسلاجقةوبانتصار

الغزنويْةالممالكمنالغربيالقسمعلىالاستيلاءعليهمسهل،الغزنويين

التالي:النحوعلىب!ينهمفيماالبلادوذشموا

يمتلكأنوله،داودبيكلجغريالنهروراءوماجيحونإلىنثابورمنالبلاد)أ(

وبلخبخارىضئممنجغريتمكّنوقد.النهروراءفيمابلادمنيفتحهما

.قصيرةمدةخلالإليهوخوارزم

."ينالإبراهيم"بهونعنى،امهمنطغرللأخيوجرحانقهستان)ب(

سلجوقبنموسىبنحسنعليلأبىالغوروبلادوسيستانويوشعنسهراة()س

.وجغريويبغوطغرلعمابنوهو

هـ=432عامذكرقدالفزوينييحسانبالذكرويجدر.المعركةتلكحولالراونديقيماالىانظر(1)

م9921ليدن-الروروايةالصدورراحة:الراوندي(المترجم)للمعركةتاربخاْم0401

Aطهران:يخاآالقرفتلسيحى،101-010ص i 3 i i-،105ص.
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التىالبلادعلىالرثاسةوله،لطغرلوالعراقخرامانْمنالرئي!ىالقسم)د(

اسمالإِسلامبعدعليهأطلقالذيهووطغرل.فتحهامنيتمكن

محمد""

عم)فيالسلجوقيمحمدطغرلأبوطالبالدينركنالسلطالطاستطاعوقد

هـأن434عمفياستطاعكما،حوزتهفيوطبرستانجرجانيُدخلأنهـ(433

وهراة.وبادغي!ومكرانوكرمانخوارزممنكلأممتلكاتهالىيضثم

فشملنفوذهوامتذ،همدانعلىينالإبراهيماستولى،العامففىوفي

ثم،التاليالعامفيالجزيرةوتجاوزهـ،439عامفي،كنكاورحدودحتىالبلاد

فجاورالأسودالبحرساحلإلى-الجانبهذامن-السلجوقيةالدولةبحدودوصل

هـضم442ًعاموفي.الثرقيةالرومفيالمسيحسنالسلاطينممالكبذلك

آذربيجانعلىطغرلهـسيطر446عاموفىِ.ممالكهمإلىأصفهانالسلاجقة

منالاِ+لرانيةالبلادكلكانتحتىسنواتعرتمضلمفإنهوبهذا.وارمينية

وبحرخوارزمبحيرةَيلِحاسومن،البحر-ألأسودسواحلحتىسيحونصساحل

التىالمغيرةالاشرَوالتزمت.طغرلسيطرةتحت..عمانبحرحتىأبسكون51،1

وديالمة،وفارساصفهانفيبويهوآلجرجانفيزيارآلأمثال-البلادهذهتحكم

لهودانت،لطغرلالخراجبتأدية-بيجانآذرفيوالرواديون،همدانفيكلاويه

والطاعة.بالولاء

قدرهورفغقؤتهبعظيموأح!ى.إيرانعنتمامأالغزنويينيدطغرلوك!

منوقِسماًوالشاممصريحكمكانالفاطم!بهذيالخليفةالمستنصرعلىالقضاءفقرر

المساعدةليقذمكبيرجيشرأسعلىبغدادإلىبنفسهالسلطانوتوخه.العراق

وكان.البساسيريالحارثابيفتنةلدفعبهاستنجدالعباء!إلذيللخليفة

tعاموفي.المستنصرإلىوانحازالعبامىالخليفةعلثارقدالبساسيري tvهـ

أمربأنالسلطانَالخليفةُوكافأ.بنفسهناجياًالبساسيريففربغدادأطغرلبلغ

اسميحذفوأن،سلطتهعلىفيهاينصىأنوأمرببغدادالخطبةفياسمهبذكر

*
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أخفحوقد.التاريخهذاحتىالخطبةفييرديزالماوكانالديلميالرحيمالملك

الخليفةيستميلولكي.الجزيرةأمراءمنمجموعة-هذهسفرتهخلال-طغرل

هـ.448عامبيكجغريبابنةالزواجعلىاقدمالسلاجقةَ

هـ،447،448عامبينماالفترةفيبغدادفيالكبيروخهطغرلوأقام

ثلأنةدامتإقامةوبعد.الإِقامةهذهنتيجةالمضايقاتمنللعديدالأهاليوتعرض

وسنجاربكربديارفعلوكذلك،لطاعتهفأخضعهاالموصلإلىتوخه،شهراًصعثر

التاليالعاموفي.بغدادإلىعائدأوكرينالإبراهيمإلىالموصلأمرووكل.بأكملها

العراقبلادأخضعهـ،453عاموفي.(؟)فتتهوإخمادالبساسيريقتلمنتمكن

4عامفيتزؤ!اوحين.الخليفةابنةخطبثم،الجنوبية ooازدادت(2)ـه

فيالريفيطغرلماتثم.والعباسيينالسلاجقةبينإحكاماًالاصريةالروابط

.(3)العامنفس

علىاستولىوالذي،مروعرضعلىالجالس"بيكداود"الأميرأخوهأما

عاممنرجبشهرفيماتفقد،وخراسانالنهروراءمابلادمنالرئيصىالقسم

ارسلانالب"لابنهمكانهوترك،أعوامبأربعةطغرلوفاةقبلأيهـ،451

وزيرهبادرفقد،البلادحكمفيهف!الودونماتقدطغرلكانولما."محمد

)سمه،بيكجغريأبناءمنآخرولدتعيينالى(")الكندريالملكعميد"

(1)

(Y)

(3)

(4)

الاسيريقتلنئموقد.الباصيريلمحاربةبغدادالىينوجْهأنقيينال)براهبماخاهطغرلتل

منعثرالخامىفيبغدادعلىالإستيلاءوتتم.القاثمالخليفةالىرأسهوارسل،عيفقالبعد

.(المترجم).م0591هـ=451عامالحجةذي

زواجه.منعامبعدتوفيوأنهم1062هـ=tatعامفيتمْالزواجانالمراجعمعظمتذكر

.(المترجم)

الراجفهاج.(المترجم)خطأوهذا،م0591هـ-451عامفيتْمتالوفاة(نالراجيذكر

.252عبى،ضهـ.2artعامكابل-الانيةالطبعة-!!

،كلُملابمميديلقبكان،نثابوراعالمنكندرتريةمن،الكندريمحمدبنفصورنمرأبو

فها:كثيرةكتفيلبرتهترجمةوتوجد،باللغتينمؤلفاتولهاللانينأعحابمنوكان

لابنوالكامل،الملكلنظاموصياستنامه،لخواندميرالوزراءودستور،للراونديالصدورراحة

المترجم().البويىأتابكالد!شسبدلمنتبالكتةوعتبة،الأفي

1ءكأ،
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ألب(")"الطومىالملكنظام"اختاربينما،ةقج!سلاعلىسلطاناً،"إسليمان

الأمراءأغلبأنالملكعميدوأحس.خراسانفيالعرشعلىوأجلسهأرملان!16ْ

يلقبهوأن،باسمهالريفييخطبأنإلىفاضطر،أرسلانألبالىيميلون

محمدبنأرسلانألبورثوهكذا.للعهدولياًبسليمانيعترفوأن،بالسلطان

أرانبينوما،والشامتورانبينمايمتدعظيماملكاًطغرلعنبيكجغريداودبن

المؤمنين.اميربرهانشجاعأبيالدولةبعضدبفُلو،ومكران

-455)بيكجغريبنأرسلانألبالدولةعضدعهدفيالدولة!سعت

ومعزالدولةجلالالسلطانابنهعهدفياتسعتكما،وغربأثرقاًهـ(465

ختلانعلأرسلانألباستولىفقدهـ(485-465)ملكثاهالفتحأبيالدين

كما،العرشعللجلوسهالأولىالسنةخلالالشرقجهةمنالجغان!ن-وبلاد

عاموفي.الغربجهةمن..الجزيرةشماليلبلادالتابعةآنيمدينةعلىاستولى

،وأصرهالصرقيَةالرومإمبراطوروهزم،حلبعلىالإِستيلاءمنهـتمكن463

جهةسلطانهبسطفقدملكشاهأما.فلسطينمنقسمعلىأمرائهأحداستولىكما

وادخل،بأصهاالنهروراءماوفتح،كاشغرحدودبلغحتىالصرقيالشمال

.(1)السلاجقةأمراءيدفيالامبلادمعظموقعتكما.طاعتهفيالبلادتلكملوك

وهو-(3)الأحداثمسرحعنالملكنظامخراجهوغيابملكشاهوفاةوبعد

ملكشاهأبناءبينالتنافسأذى-مجدهاورفعةالسلجوقيةالدولةنجمصعودةْلع

العظامالسلاجقةدولة)نحلالإلىأخرىجهةمنالوزيرأبناءبينوالعداءجهةمن

قاوردأبناءكرمانسلاصةأمثال،(3إعديدةفروعإلىالأسرةوانقسام،وضعفها

أنظر:عنهالكير.لمعرفةالملكنظامبخواجةيلقبكان،نالطومىإمحقبنعليبنحصنعليأبو(1)

،م1979الكويت،الصباحالجراحعليمؤسةلر،تكلمالنار:حلمىالدينكالأحمد

ص-----------"-صص-صح.بعدهاوما051ص

التاريخفياللاجقهْ:انظر،ملكثاهوولدهأرعلانالبعنالمعلوماتمنالكثيرلمعرفة(2)

.(المترجم).54-`1ص،والحضارة

(3المتر).م0921هـ-485عامفيممرعماكان(3)

التاريخفياللاجقةإلىبالرجوععهاالكثيرمعرفةيمكن،فروعخمةإلىالأسرةإنقمت(41

.(المترجم)69-12ص،والحضارة
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ص

ألببنتتشالدولةتاجأبناءالروموسلاجقة،ملكشاهعمبيكجغريبن

وأبناءمحمدو(خيهرقبركيابهمونعني،العراقوسلاجقة،ملكشاهأخيأرسلان

هـ(151-498)ومحمدهـ(498-485)رقبركياحياةوطوال.محمد

-والعراقكرمانسلاجقةخاصة-الفروعهذهكانتهـ(552-151)وسنجر

الأعظمالسلطانأبناءباعتبارهم..الأقلعلىيمسِإلااحترامهالهمتبدي

.ملكشاه

إثر-السلجوقيةلكالممامنالرئيهصيالقسموضياعسنجرموتبعدأنهصغير

قدرمنلهمكانماالسلاجقةلملوكيعدلم-خوارزموملوكالأتابكةنفوذازدياد

السلالةزالتحتىسنجرموتعلىسنةأربعونانقضتأنوما.وشهرة

بعدالزمنمنفترةوحدهمالرو3!سلاجقةوبقي،العراقمنتماماًالسلجوقية

.الصغرىآسياعلىالمغولإستيلاء

شهرةإليهمترجعالذين-ألعظامالسلاجقةسلاطينفإنذلكعلىوبناء

وهم:،ةَش-وعظمتهاالسلسلةهذه

!قاقبنسلجوقبنميكائيلبنطغرلمحمدطالبأبوالدينركنالسلطان-1

.هـ(429-455)

بنميكائيلبنداودبيكجغريبنمحمدأرسلانألبالدولةعفدالسلطان-2
صص

465)دقاقبنملجوق - too)هـ.

-465)أرسلانملكساضألبالفتحأبوالدينمعزالدولةجلالالسلطان-3

.هـ(ا!85

.هـ(498-485)المظفر!تملك!خعاهأبوالدولةركنالسلطان-4

.هـ(511-498)ملكشاهبنمحمدشجاعأبوالدينغياثالسلطان-5

.هـ(2oo-151)ملكشاهبنسنجرأحمدأبوالحارثالدينمعزالسلطان-6

ي!ي
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الخلافةمنالأولوايةالأالدولةبعد-السلجوقيةالدولةتعتبر

معظمعلالسيطرةاستطاعت"االاسلاميةالكبيرةالدولثانية-العباسية

سر!حأنواستطاعت،الأقلعلىا!يالثرقيالإَلكالى

المَتوكلعمرمندْالإِسلاميةالخلافةمنالشرتيالقسمفيتشكيلهاتمالتيالعديدة

السلاجقةبدأعدمَاضعفحالةفيتعيشكانتوالتي،(تقريبأ232عام)

الخلبفةأوامرويطيعونالسنَيألمذهبيعتنقوالسلاجقةكانولماغزواته!

الحظلفهابعدآفيالعباميةالخلافةنجانالقوليمكشا!ف،الدينيةالعباسي

هزمتهاالتيالعظيمةالممالكعلىسيطرتهاتفرضجعلهامما،عهدفيوالتوفيق

الدينية.أوامرهاإطاعةعلىوتجبرها،والعلويينيينوالصفارالديالمةأيام

،المبارزةفىومهارةجلدذوىأناسأْاالسلاجقةدولة)نجابورغما18،حمص

كان!الذين..دقاقبنسلجوقأبناءأمثاليثديدبأسذويومحاربينوقوادا

،(1)ألينوبقيهجند-الغزنويين-علانتصارهمفىسببأصبرهموكانشجاعتهيم

يقظتهابالىيعزىأنيجببنائهاودوامالعظيمةالدولةهذهصىشموخأنإلا

!وليحضارةولالهمخبرةلاالذينابتراكمةوهم-ةقج!سلايكنلمإذ
تعفممنيتمكَنلم-سلاطينهممظعأ-رجنسإنبل..درايةولاالسياسةمجال

"الإِسلامْوديار)يرانفيالطويلةحياتهرغموالكتابةالقراءة

أنهووالفَرحيهما،المغوليةالدولةذلكفيالسلاجقةدولةوتشبه
حي

الياسا()باسمالقوانينمنمجموعةِ)ترارفيالفطريدكاءهْ"اقدجنكيزخان

والمسائلالجيثىقيادةبشئونَيتعثقفيماالأقلعلىأفادتهوقد.أتباعهبهاحكم

فيوالتقغالنظمحفظفيالأثربالغلهاوكان،الشعبأفرادبينبالعلاقاتالمرتبطة

.(2)العمل

أنظر:لللاجقةاناوثةالمصكراتحولالكثيرلمعرفة(1)

IANص،لللاجقةاناوئةالمسكرات:الثانيالباب،والحضارةيخالارفياللاجقة _1V

.الأولالجزء،م0197عمبيروتطغ،التاريخفيالمغول:(دكتور)الصيادالمعطيعدفؤاد(2)

.(اترجم)

لأ،!37-

http://www.al-maktabeh.com



!9،!

والقوانينَاهذهمثلإلىيفتقرونفكانواالسلجوقيونالتراكمةأما

عجلالذىالوحيدالعاملوكان.كما!منبالرغم

شتىفييمتلكونهماعلىالمحافظةمنسلاطينهمومكنحوائجهمبإنجاز

عهودفي-رَمعأمضواممنالالرانيينالديوانوعمالالكئابهوطقة..الأنحاء

المختلفة،الثرقممافلكأيدير-والخلفاءوالديالمةوالغزنوينالسامانيين

بالشثونأوبالجيئىمنهاتعفقماسواء..أعمالهمبدقائقكبيرةدرايةعلىوكآنوا

الديوانعمالمنكبيرةمجموعةوالعراقوخراسانالنهروراءمافي!كانتالمدنية

السلاجقة.ولأنالمنصبهذافيالعمليجيدونالذيالشبابومنالسابقين

أعمالفيباستخدامهاالمجموعةهذهمنبسهولةيستفيدواأنأمكنهم..مسلمين

الممالك)دارةكيفيةعنقطلديهمفكرةلاولأنهم.والقضاءوالإستيفاءالكتابة

الث!كيلاتبنفسالديوانعمالمنالطبقةهذهعلىألقوافقد،خاصبوجه

فيساثدةكانتالتيوالنظمالتشكيلاتتللظ..تقريبأالقديمةيةالإِدايىوالنظم

ديوانكانوبذلك،وخراسانالنهروراءمافيوالغزنويينالسامانيينعهدي

المصطلحاتوبعضالعصراقتضاهاالتيالتغيراتبعضباستثناء-السلاجقة

)دارةتولوامنوأول.قبلهممنوالساماذِشالغزنوينديواننفسهو-البديلة

محمدوأبو،بوزكَانسالاراللهعبدبنعليالقاسمأبو:همالعظيمالديوانهذا

عليبنحسيناللهأبوعبدالرؤساءورئيس،الدهستانيالملكنظممحمدبنحسن

كما،السلاجقةوزراءمنالأولىالطبقةيكؤنونوهؤلاء..الغزنويميكالبن

.!رلعهدفيالسلالةهذهتشكيلبدايةفيالوزارةمنصبشغلوامنأولأنهم

الذينوالعمالالكتَابمنعددبمساعدةالجديدةللملكةالإِدارةأسسوضعواوقد

عميدمحمدبنمنصورنصرابواحكمثم.الإِداريةالغزنولينأجهزةفياوْبرت

بصفة-إحكامأازاده.وقدبعدهممنالأسسهذه-طغرلوزير-الكندريالملك

\إسحاقبنعايىبنحسنعليأبوالدينقوامالأتابكالأعظمالخواجة-خاصة

لخواجهأوِشعالملكنظمويعدّ.الملكوبنظمالاسلامبصدرالملفب،الطو!سي

اللهفضلالدينرشيدلخواجهوصنوأ،الجوينيديوانصاحبمحمدالدينشمس
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وقد.والتدبيرالكفايةذويالوزراءأعظممنيعتبركما،(1)الهمدانيالوزير

تبلغفترةوهي-بعدهمنوملكشاهأرسلانلألبوزارتهفترةخلالاستطاع

ونظامترتبفيالإِسلاميةالمالكمنالأعظمالقسميسيرشئونأن-سنةالثلاثين

معويتناسبان،وتدبيروحنكةدرايةمنبهيتمتعكانبمايشهداندققين

وكئالبمتمرسونعتمالإنجازاتهفيعاونهوقد.الفترةتلكفيالمتاحةاليمكانيات

الأكفاء.أبناؤهوسانده،مهرة

بكلويهصمالجيث!جزئياتمنجزئيةلكلكبيرةعنايهَيوليالملكنظموكان

ويرفع،والأدبالعلموينثر،الأهاليمصالحويرعى،البلادسْئونمنشأن

-فيوسلطتهقؤتهتفوق،الكلمةمسموعمحبوباًقويأوكان.المظلومينعنالظلم

بينكبيرةبشعبئةيتمتعكانكما،وسلطتهالسلجوتيالسلطانقؤة-المواتفبعض

وربيبيأبنائهأيديبينوالبلادالجيششئونمعظموضعالىسعىوقد.العامة

الذينهن!لغوعبيدهليكك.العتمالوعلىالديوانكئابعلنعمهواسبغ،نعمته

..الأمرلزم)ذابأرواحهميفتدونهالذينالمخلصينجنودهبمثابةبالنظاميةيُعرفون

رغملأحِ!،الثلاثينالسنينطوالمنصبهعناقصائهعلىأحديجرؤلمولذا كانتلأ".عليهملكشاهغضبورغمالديوانعماَلبعضحاكهاضدهالتي

سبيله.فيووقفعاداهمنكلنصيبمنالهزيمة

تقدمتأنبعدحتىمنصبهفيالقدمراسخ،كالجبلشامخأالملكنظموظلبر

سيطرتهوساءته،الوزارةفيبقائهطولها!كلموسئم.صحتهواعتفتالسنبه

أبنائهوتحكم،استبداديةبطريقةالأموالفيتصرفوأغضبه،الممالكعلى

شمس)عثمانكانأنوتصادف.وأكنافهاالدنياأطراففيوخدمهوأصهاره

،(م9318هـ=718ت)الدولةمرفقبنالخيرأبيالدولةعمادبناللهفملالدينرضدهو(1)

التواريخ.وجامع،(حانغازادداستاد)غازانيمباركتاريخوعاحب،البهيرالمغولمؤرخ

أنظر:المؤرخهذاعنالكثرولمعرفة

الهمداني،الدفضلالدينرضيد:الكبيرالمغولمؤرخ:(دكتور)الصيادالممطيعبدفئاد

.م1967هـ=؟386-القاهرة

!ف93ء،-
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المقربنالعبيددحأ-ورمشحنةوبينبينهفوقع،مرويحكمالخواجةابن(الملك

مما،الشحنةعلىيقبضواأنأثرهعلىأتباعهمنعثمانطلب،نزاع-للسلطان

فحمَل،السلطانالغضبوتملك.شكواهوتقديمللسلطاناللجوءالىاضطره

لهم:وقال،الملكنظمالخواجةالىشفويةرسالةأتباعه

كنتوإن،آخرشىءفهذاالملكفيشريكيكنتإن..للخواجةقولوا"

حدالىالدنياعلىسيطرواالذينوأتباعكأبناءكتؤدبولاحذكتتجاوزَمِلفتابي

.؟أمامكمنالمحبرةبرفعآمرأنتريدنيتراكأم..؟عبيدنايحترمونلاجعلهم

:وقالوغضبفتألم،الرسالةوابلغوهالوزيرإلىالسلطانأتباعوتؤجه

منبلغتمابلغتنكالملكووله!وثريككأنيتدريألا،للسلطانقولوا"

كيف..أرسلانالبالشهيدالسلطانقتلحينتذكرأولا؟تدبيريبفضلمنزلة

شرقأالممالكوأخضعتالبلادلكوفتحتجيحوناوعبرت،الجندأمراءجمعت

--!يتن
."وغربا

معهارفعمحبرتيرفعتمافإذا،هذهبمحبرتيتاجكعظمةارتبطتلقد

.(1)"الإقتنفبيىفيتاجك

.ملكث!اهدولةفيتحكمهومقدارالخواجةاستبدادمدىحضْتيذكرناهمما

حتىالسلطانوموتالخواجةقتلعلىوقتطويليمضفلمبهتنبأماصدقولقد

السلطانحنقيثيرونكانواالذينأولئكعط!سيولم.السلجوقيةالدولةانهارت

كما.معدوداتلثهورولو..ملكثاهممالكفيالأمورةْفديديرواالوزير(نعل

ليفعلأحديكنفلم،صيعأيمحلمسنةثلاثينمدةاستمرالذيالخواجةنفوذأن

على-الشيرازيالغنايمابوالملكفتاج.الوزيروأبناءالنظاميةموافقةدونشيئأ

نفسهاحلالفيولا،ملكشاهمكان"محمود"-احلالفييوفقلم-المثالسبيل

زوجة-"تركان"بهأعانتهوماعونمنالخليفةهلهمَذقمارغم..الوزيرمحل

الصدلمعلىللوترف..بمدهاوما191ص،للمترجم،تتكلمالنار:كتابالىالرجوعيمكن(1)

.(المترجم).الثأنهذافيالمصادرأهمولعرفة،والوزيرالسلطانبين

-..f_
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ا!برنبِإلا-رقبركياوأجلسوا،)ربأإربأالنظاميةهقَزمفقد-السلطان12،1

!!"حسينالملكعز"الىالوزارةمنصبوأسندوا،البلادعرشعلى-للسلطان

ثو-"--َ---َ----"-"-"-..-"---.-----".-ص---.--..--.--."-.(-1)الخواجةأبناءأحد

الدولة،تلكسلاطينعلىالفضلوأبناثهالملكلنظمأنبهالمسفمومن

نقولأنهناويكفي.التاليةالفصولفيالأمرذلكحولالحديثنفصلوسوف

عميدصنيعة-"سليمان"أخيهضدومؤازرتهالعرشعلأرسلانألبإجلاسإن

كفهكان..العديدينمنافسيهعلىوالقضاء،لملكشاهالأمورواستقرار-الملك

قربركيابهنعمالذيالإِستقرارأنكما.وكفاءتهالملكنظمتدبيرحسنبفضل

وبفضل.الفاضلالخواجة.."الملكنظمبنالملكمؤيد"كفاءةالىيُعزى

السلطنة.كرسىالىمحمدالسلطانوصل،تدبيهوحسنهذاالملكمؤيدجهود

يدفيالوزارةكانت،تقريبأعامأوخمسينخمسأاستمرالذيسنجرحكموخلال

محمد،الدينوصدر،أخيهابنالإِسلاموشهاب،الملكنظمبنالملكفخر

أميرأسنةوستيناثنتينسنجرتضى)الملكفخرإبني"طاهرالدينوناعر

للسلطانفترة-للخواجهالآخرالإلن-عثمانالملكشمسوزروقد.(3)(وسلطانأ

بنطاهرالدينناصربنحسنالدينتولم"ووزر.ملكشاهبنمحمدبنمحمود"

نظمأبناءبقيةوكان.السلجوقي"سليمان"للسلطانعديدةأيامأ"الملكفخر

أخيهمع-النظاميةئريده-ملكشاهبنرقبركياتنازع،قبلهمنالملكونظمملكشاهمصرحبعد(1)

لملكثاهوزرالنيافيازيالملكوتاجخاتونتركانامهتاصره..(شوات4)محمودالأصغر

بالتهالمقديالخليفةبهواعرفرقبركيااتمرالمعاركمنالعديدوبعد.الملكنظممصرحبعد

10عممنالمحرمفيللسلاجقةسلطانأ LAYالصدورراحة:انظر(المترجم).م،

راحة؟76ص،ملجوقآلتاريخالبداري؟261ص01صالكامل؟1921،ليدن

3!ثآريخ؟215ص،م1960هـ-1379القاهرة،(العربيةالترجمة)الصدور
!ه!يفالسلاجقكا؟،2عى،وشنفلدطخثمابن،440ص،9339

.47-45ص

خراسانعلىحاكئما(الشقيقغيراخيه)سنجربتوليةأمرهرقبركيااصدر،م9701-049عمفي(2)

.(المترجم).م5711=ـه552عمفيشجروفاةوكاننت.(الدينناصرالملك)بلقب

-1t"برفيصء
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.ءِفي

بشكلالسلجوقيةالدولةفيالإِدارةعجلةبدورهميديرونوأتباعهوأصهارهالملك

.الأشكالمن

يأ)سحقآلاسرةتصرّفرهنكانتالسلجوقيةالدولةشئونأنوالحق

ذراشةفييرغبمنوعلى.وأصهارهوأولادهأعمامهوأبناء)خوتهليأبناءالملكنظم

منا!برالقسطيصرفأنالسلجوقيةالدولةفيوالديوانيةوالمدنيةالاداريةالنظم

وأتباعه.وابنائهالملكنظمخواجهمنجزاتتحقيقفي-ي!ث!ألمأوشاء-جهده

؟

أ

!+َد!+"لو!!ب

آ؟ئم
ص

م!تب!ق

ين
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هَضو!َعهللاعهدجؤرةلوزاا

شأنشأنها-منها)دارةكلتختص!التيالإِداراتمجموعةهنابالوزارةنقصد122

الحاليةبالوزاراتتشبيههاانومع.الديوانشئونمنبثئمان-الحاليةالوزارات

جهةمنمعهاتتشابهانهاالا،كليةالصوابعنبعيدأمرتشكيلاتهاناحيةمن

منها.لكلالموكولةالاختصاصات

وبفضلالزمنبمرورالتغييرأصابهاقدالدواويناوالإداراتهذهأنورغم

قلنا-أنسبقكما-أساسهاأنالأ..الث!خصيةوآرائهالأعظمالصدرتجارب

الغرنوين.السلاطينديوانعنمقتش

،اشخاصخمسةيدفيالسلاجقةعهدفيالإِداريةالمملكةشئونوكانت

لم..منهمواحدكلمنصبولأهمية.الدواوينأحدعلىالرئاسةمنهملكل

ورتبته.منزلتهمنهملكلوكان،الآخرشئونفييتدخلأحدهميكن

التالي:النحوعل-اهتْيمهاوفق-الخمسةالدواوينوترئب،هذا

:الوزارةأوالصدارة(1)

العربيةاللغتينبينخلافمنيوجدلمانظرأبأعمالها-القائمعلىيطلق
ء

تثمكلوكانت.الوزيرالدستورِاوأوالصدراوبزوخواجه:إسم-والفارسية

.(1)الحكوميةالمناصبأكبر

فيفصبأرفعالوضلهشغلوكان،وتافىنزاعمحلْوخطورتهلأهميته-الوزارةكرسيكان(1)

.()السلطانلعدالدولة!ص
المترجم

3ص،حن)براهيمحسنللدكتور،والإجتماعيوالثقافيوالدينيبالسياسيَاتاريخ:أنظر

.255ص،م1955القاهرة،3ط
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!ِا(2َ"

تاليةالسلطانمملكةفيمنزلتهوكانت،المستوفيباسملأعمايسص!تلهاالقا

.(بزركَأخواجه)لمنزلة

:الطغراء(3)

..للسلطانوزيربمثابةوكان،الطغرائيبام!مالديوانهذارثيىيسغى

الرسائلوديوان.(بزر!)خواجهمعهيصطحبولمللصيدسافر)ذايصحبه

)سمفبهالفردعلىيطلقفريقفيهيعمل،الطغراءديوانشعبمنشعبةءاشنِإلاو

الرسائل.اوكاتبالمنثى

:فارشِإلا(4)

.فرث!ملاإسمالديوانهذارئيسعلىيطلق

:الجيوشعرض(5)

.(1)العارضاسمالديوانهذارثيسعلىيطلق

والحضر،السفرفيغالبأالسلطانيصحبكان(بزر!)خواجهأنومع

تحتكانواالباقينانومع..الدواوينرؤساءمنغيرهدونمباثرةمعهويتعامل

الحاجبالأميرطريقعن-تغئبماإذا-أوامرهيبلغهكانالسلطانفإن..)مرته

العهدين:فىالمعروفسالارحاجبنفسههوالكبير)2(والحاج!.الكبير
"ض

001ص،الكاتبدعما(1)

اوامرنقلحقالرعة.ولهوبينبيةالائصالوحلقة،ال!لطانبلاطفيالأمورسيرعلىالمرفهو(2)

اليهيقربونالدواوينأصحل!وكان.السلطانأعداءضدالجييرشيىوقيادةللوزيرالسلطان

-.الأقاليمحكنمنِصتوفيالدولةشئونفيتدخلهحذأحيانأتبقغشطوتهوكانت.ويسثيرونه

صسا
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و)بلاغهامشافهةالسلطاناوامرالىالإستماعهْقحمنوكان.والغزنويالساماني

والنواهي.الأوامرتصدرأيضأوعنه،للوزير

وكان.(؟)نائبالخمسةالدواوينأصحابمنواحدكل)مرةتحتوكان

واحد.شخصالىبعملينالسلطانيعهداناحيانأيحدث

الأشخاصأحدفإن،المناع!بجميعيفضلكانالوزارةمنصبأنورغم

شك-ولاأهميةأقلوهومنصبالديوانلرياسةاختيرفلما،الوزارةتركقدكان

تركهبعدالطغرائيمنصبقبلقد"الميبديالملكفخطير".الجديدالمنصبقبل

خاضعأاصبحوبذلك،"ملكشاهبنمحمد"السلطانعهدفيالوزارةمنصب

منصبه.فيخلفهالذي"الدولةلربيب"

كلوصلةصلاحياتهمومدىالخمسةهؤلاءمهمحدودتحذدولم،هذا

اللاجقة،لتاريخدقيقةدراسةالىالأمرهذاويحتاج.قاطعةبصفةبالآخرمنهم

يفلحلمإذاوحتى.عهدهمعنوتخففتوراءهمتركوهاالتيالوثائقعلوازوع

الجوانب.بعضالأقلعليوضئحفسوف،تامةبصورةالأمرتوضيحفيذلك

المذكورةالدواوينرؤساءمنرئيسكلبمهمالمحترمينالقراءنعرثولكي

.(الفرمانات)الرسميةالتعييناتمكاتيبمنعددأهناننقل..اجماليةبصورة

صدرتالتيالرسميةالمراسلاتمنمجموعةضمنالفرماناتهذه-وردتوقد

هذهموظفيلمهمنفسهالسلطانبتحديدوتتعفق،السلاجقةديوانعن

حسنومن.(2)الموضوعبهذاتتعفقسطورمنيهغنامانوردوسوف.الدواوين

الثرقية.لننجرادمكتبةفيالرسمئةالمراسلاتمنالمجموعةهذهبقيتأنالحظ

بتصويرها.)ذنأالا!لرانيةالمعارفوزارةفيالمسئولونلناوأصدر

.(المترجم)عليهمالقضاءومحاولةاللاطينفاهفةحدْالحخابببعضالأمربلغدهْلو-

:راحةالراوندي؟902-082ص،م1886بيروت،خلدونابنمقدمة:خلدون)بن:(نظر

.rrvص،ليدن-الصدور

.(اترجم).بعاونهنائبالبهيرأبضأللحاجبكان(9)

.(المترجم)اثيلالأسودبالخطال!طورهنهوردت(2)
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(1)

(رةالصدا)

انشاءمنوهو،نصرالدينمجدالصاحببشأنالصادرالوزارةمنشور

ذويباهغالأمورأولى"هـ:544عمشهورفيصدروقد،،1)الدينشرف

)رساءفيبالاحتياطوأجدرها،العاليةوالهمةالصائبةوالنظرةالصافيالفكر

الجمهورمصالحلأن،الوزارةأمر..مبانيهاوتشييدمبادئهاوتمهيددعائمها

وللدولةوجمالهابهاؤهاللمملكةيتحققبفضلهاولأنه،بهامرتبطةالناسوشئون

ورونقها.Ld-نظا

نفكْرونحن،العالمأقطارعلملكناشمسوأشرقتملوكأصرناأنومنذ

حسن،خبيرأ،عالمأمتدئنأ،وزيرأ-أركانهااللهثئت-للمملكةنختارأنفيدومأ

لسيرقارئأ،الدولةمستقبلعلىواقفأالملكبقوانينعارفأ،السريرةطيبالسيرة

سبلأبناويسلك،حسنأسيرأبناليسير..العصوربتجاربمسفحأ،الملوك

الآجل،والثوابالعاجلوالثناءاللهمرضاةمنيقربناماعلويحثنا،صالحة

الث!وائبعنهةفزًبصورةوالأئباعالرعايابحاليتعلقفيماالقولويصدقنا

يقولهماعل)عتمادنايكونوسوف.المسلمينكافةمصالحويقر،والأغراض

فصولونحؤل،تولهإلىأمرناوسيستند.أمامناويضعهلنايقذمهوما،ويفعله

اذاقوله-عبوسلامهاللهصلوات-الأنبياءخاتمعناثروقد.أصولإلىكلاعه

وإن،أعانهنوىن)و،هرَكذنى)ن،صالحأوزيرألهضًيقخيىأبملكاللهاراد

اللُهذكرفيللملكعونأالوزيريكونأنهيالوزارةمنوالحكمة.كفلهضكرأأراد

الهـ!ن.ثرفالأجلْالصاحب:لفاللطانعل!اطلقوقد،شجرعصرفيالوزارةتولى(1،
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الأنبياءمعجزاتورغم.والإنصافالعدلونثر،نعمهوثكروتعالىتبارك

!!الىحاجةفيبدورهمكانواف!نهموالرسالةبالوحيوتشرفهموكراماتهموالرسل

فيجاءكما،اليهاحتياجهواظهر،اللهمنالوزيرَمهُضعبطلبوتد.الوزراء

المجيد:والقرآنالعزيزالكتل!

ع!!ي..الك!رالمنص!لهذاْوالكفءهذهْالمآثرجامععلىالاخت!اروقعوقد

."اررىبهأسدد،احيهاروداهلىمىوريراليواجعل"

الإسلامصدر،والدينالملةمجدالمظفرالمنصورالمؤيدالأجلالصاحب

والملة،الممالكتاج،والأمةالملكقوام،والسلاطينالملوكنظم،والمسلمين

الىالسئك،(؟)العظيمالخواجةالعالمنفيالوزراءشد،الأنمومجدالاممصفيئ

بآدابالمتحليفهو..تمكينهاللهأدامالمؤمنينأميرالمؤيدالصاحببننصرالبركات

الفضائلبصنوفوالمنفرد،الملكوخدمةاللهبطاعةوالمزدان،والدنياالدين

بإحداها،الدنياعظماءيمتدحالتيالمعانيتلكاليهجمعوقد..المناقبوفنون

."(2).00التيالعلوموأنواع

الدولةصدورالقابمنجزءأالملكفظامخواجهوفاةبعدتمثْلالألقابهذ.ممظمكانت(1)

.(خواجه)كلمةتراءةعندالواولفظعدمويراعىهذا.السلجولْيهْ

الأصلية.النخةمنالبارةبقيةضت(2)
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(الاستيفاء)

مجديركيخسروالديننظمباسمالصادرالمحروسةالمالكاستيفاءرو!ثني!279

يُعتنىالتيالأموراهم":وخمسمائةوستينثلاثعممنشؤالبتاريخالدين

إلىوتحتاج،وإسنادهاترتيبهافيويحتاط،أركانهابتشييدمئتُهيو،قواعدهابتمهيد

لأن...الولايةأموالوضبطالمملكةاستيفاء..واعيةفاحصةونظرةصافذهن

الملكقَواعدولأن،بهاالمعَمورمزلبطةالديوأونجاحالمنصورالجند!س،ء-

واموالها.المملكةأعالوتضبطوالرعيةالجنودستقيمتحالوبهابفضلهاتستقر

الديانة،وكمالالسمعةبحسنمتصفأيكونأنالمنصبهذايتقفدفيمنويجب

بالتقاليدعلئما،الخبراتبأنراعاحّلسم،الحاباتودقائقالمعاملاتبأسرارعارفأ

وفاصل،صدقوشاهدعدلحكمقلمه.الملوكطاعةبآدابمزثنأ،والعادات

السلطانيةالأمورنجاحويعزىالمصالحتقويميسنداليه..والباطلالحقبين

مجدبنكيسخروالديننظمالأوحد)؟(الأجلكاناولم.الديوانيةالأموالورعاية

الدنياأهلقدوةكانولما،زمانههوأوحدتأييدهاللهأدامالمؤمنيناميىورضىالدين

مخلصين،لهويدعونالخاصةيعشقه..وأمانتهوورعهوديانتهاعفتهفيوالمملكة

والاكرلمالعواطفمنويختص،القرببمنزلةدولتناظلفيينعمأننوذكناولما

وهو..القلمأربابمناصبمنمنصبأكبراليهيسندوأن،معنِإلابعوارف

والأمرالخطيرالعملهذااليةأسندنافقد،ودرايةخبرةإلىيحتاجمنصب

الملكسدمادحأالمعزييقول.الديوانبممالالخاصةالألقابمن(والأجلالأوحد)اللقبانكان(1)

:الوزارةتويةقبلالمثىأبيمحمدبنسعد

محمدسعدملكسمدأجلمدحرييبيثيتوبمرفتبرصفت

اوحدوهمأجلتوهمنصيركثت(جلخطابودرعمرأوحد
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لكالممااستيفاءأمراليهووكلنا،واستقامتهوذيانتهدرايتهعلىمعتمدين،الجسيم

أمانتهبناصيةالمملكةحسابوأنطا،كفايتهقلمالىمشندينالمحروسة

الإعزازبقبولمقرونأالتكريمبأنواعمصحوبأوو!سعور

التيالمهئةهذهزينةالكافيوقلمهالثافينطقهفيليكون..والتعظيموالثريف

وينتظم،والرعيةالجث!مصالحبهاوتقترن،العلئةالمملكةنظمبهايرتبط

الخللينشأومم،وفروعهالديوانأصولوليعرف.ونفقاتهالديواندخلبفضلها

شيئأ،المملكةومستوفواعمالالحضرةمحاسبوديوانعنهيخفىولا.الأحوالكلفي

شتىفيودرايةكفايةمنعنهاشتهرفيماويجارونه،والقطصرِالنقيرعلفيطلعونه

.الحالاتكلفيوالعدلالحقجانبويرعون،المجالات

واحترامهتوقيرهفييبالغواان-تعالىاللهحماها-الوزارةديوالعئمالوعلى

أقصىالىجانبهيرهبواوأن،لأمرناذلكفيمنصاعين،واحتشامهتدرتهومراعاة

ورسومَه،مرسومَه-وقارفي-ويقروا،المنازلأرفعمنزلتهانويدركواحد

فيعليهنعتمدأننا!ليعلموا.الاستيفاءبديوانيتعلَقثأنكلفياليهويرجعوا

.البراءاتوإثباتالحساباتوتحريرالمعاملاتتقرير

."وخمسمائةوستينثلاثعممنشوالفيكُتِب

يلي:ماجاء،كَركَانمستوفىتنصيببشأنصدرآخرمنشوروفي

كفاءتهبفضلالجسمالمهنمأعباءتحغلعلفلانتعؤدوهكذا..."

المعاملاتبكلخبرةوله،وجهأكملعلىالعملضبطيجيدفهو..واس!قلاله

ويفصئل،والقطميرالنقيربشأنيدقق..وغيرهاالضرائبأعمالوكافة

."الخ....ويراجعهاويجفيهاالمحاسبات

المستوفي،حسينبنصاعدالعلاءأبيالدينزيناشيفاءمثورفيوجاء

:مروفيبمهمتهيتعفقفيما

ونواحي,وقراهامدنها:مروخطةكلاسيفاءاليهنوكلونحن...."
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ث.،

فيعاوننيبه.المباركةوالزياراتوالأموالبالأملاكيتعلقفيما.:وجوانبهاالقصبة

ماب!نجازلهونصرخ.وأربعينثلاثعمعنخراجمنالحضرةيخصىمااستيفاء

الحساباتتنظيمفييتغأنعل،العريضةآمالهووفقحريتهبكاملاليهبهعهدنا

ضربأثناءكتبالذيالنحوعلى..اه!يدحوقديمها:الخاصةالطرقوضبطها

الأنحاءكافةالىحكئماسديدأنائبأيرسلانوب!ثرط،(المنشور)صدار)المثال

السبيل،ذلكفيوالصلقالأمانةيتوخواانالنوابهؤلاءوعل،الخراجلضبط

..والدفةبالوضوححساباتهمتتسموأنالخ!الىسبيلأللقلميدعواوالا

العمل،كيفيةفيهايوضئح،ديوانناالىمنفحةنسخة)رسالمنبدورههوليتمكن

نأوعليه.الماضيةبالحساباتذلكبعدويحتفظ،والمنصرفالدخلفيهاويسجل

احترامالدينزينيلقىبأنأمرناصدروقد.كتابيخطأحدثما)ذاالأمريتدارك

والعئمالالوكلاءكافةأنفيلديناشكولا.واكرامهاو)عزازهاالجهاتكل

النائبالمستوفييعرفون-اللهرعاهم-والرعاياوالزعماءالاقتصادبثثونوالقائمين

أننايعلمونلأنهمنحوهمنهمواحدفرديقمرلنأنهفيريبولا،الدينزين

رضاهويكسبوا،فؤادهيريحواأنعليهمينبغىولذلك،قلمهعلىرأينافينعول

."مرادهوفقويسيروالهالطاعةويظهروا،ووداده

كانمنيأ-(؟)العمالمملكةمشوفيأنيستفادوعباراتجملمننقلناهومما

"الديوانأموال"جميعب!دارةيتكفلكانالإستيفاء-ديوانرئاسةمنصبيشغل

لدنهمنيرسلكانانهيتضحكما."الحساباتضبط"و"والمنصرفالدخل"و

يسئى-الاشيفاءديوانموظفيوهوأحد-الموظفهذاوكانولايةكلالىموظفأ

ثروطهومن.(2)المستوفينائبأوالمستوفيوكيلباسمالاختيارعليهيقعأنبعد

المعاملاتبأصار،"عليئما"الديانةوكالالنيرةبحسن"م!ثمق!اكرئيسهيكونأن

ويكفف.8صدقوشاهدعدلحكمقلمه"يكون-وأن،"الحساباتودقائق

والزياداتوالضرائبالخراجوضبط،والمنصرفالدخلأوراقبضبطالنائبهذا

مملكت.كلمتوفى:الفاريمةاللغةفيالاسم(1)

(Y)نايب.متوفى:الفارسيةاللغةفيالامم
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عالئ!صويانوعليه.الديوانالى(ومهذبةمنفحة)نسخةوارسال،والعلاوات

،الاشيفاءددوان-ج!دفاترالتآ!عةالوقعلىمقررهو

.الديوانحخةفيواردهوماعلىوبناء

كانوقد.الآنالماليةوزارةتؤذيهاالتيالوظيفةنفسهيالوظيفةوهذه

الحالية.نظمنافيالماليةوزيرعمليعملالعمالمملكةمستوفي

ثم

!

!ىل-.+!ط،!!ء"

آ
!!بب!ق

أ+ي!أ

"1!تند
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،ئُزكا

)عم(

(ءاشنِإلاووالرسائلالطغراءديوان)

استيلاءمنذيبدو-فيما-الديوانأهلاستعملها،تركيةكلمةالطغراء

صدرفييرسمكانالذيالمقؤسالخطتعني.وهيإيرانعلالأتراكالسلاجقة

للفظوبالنسبةسلطانكللعلامةبالنسبةيحدثكانكا،والمنشوراتالفرمانات

يسمىالمقؤسالخطهذابرسماليهيعهدمنوكان.خاصةبصفة(اللهبسم)

اكثرمنيظفبلاالعملهذاكانولما.طغراكشوبالفارسية-،طغرائيبالعربية

(؟)لضفإلىيحتاجلاالديوانبهذاالعملأنالأيمتلكفيقيلفقد،الخطحسن

السلاطينبلاطفيرائجأ-نفسهاالخطوطهنهمنالمركب-الطغراءخطَظلوقد

.بدورها)2(الإسلاميةكلا!ملاسائروعرفته،قريبعهدالىالعثمانِن

يتعفق،السلاجقةديوانعنصادررو!ثمعنمقتبسةمختمرةنبذةوهذه

نأالضرورةاقتضتوقد...":الأشخا!ىاحدالىالطغرائيمنصبب!سناد

حتى..كمالهمعويتناسببحالهيليقالذيفهو،اليهالطغرائيمنصبيسند

رعاية.بكلويحظىعنايةبكلويزاول،التامةبالثقةالعملهذايقترن

القومووجوهوالأعيانوالرؤساءوالأبِراءوالعظماءالوزراءعلىويجب

66لمجر،83،161،937الصفحات،الكاتبعاد(1)

:(638عى،المعزى)ديوانملكثَاهالطغرافىالقائمأبىالملكتاجمدحفيالمعزىيقول(2)

جوتيركريدأوازفعلكمانجونكارهاى

تيروكمان.شاهنثهىنامه.كدبرجون
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طغراؤناأنهيعرفواأنالشعبطبقاتوكأفةوالخلمالحشموسائروالمشاهير

هذاويكون.وإكرلمبإجلالوبعاملوهبعنايتهميشملوهوان،ومختارناومصطفانا

."الدوامعلىدابهم

الشخصالأمرحقيقةفيهوالطغراكىاوالطغرائيكانفقدعليهوبناء

باسمه.ويمهرهاالسلطانحضرةالىوالمناشيرالفرماناتيوصلالذي

،والإنشاءالرسائلديوانباسمآخرديوانالطغراءديوانعنيتفرعوكان

وهو..الرسائلديوانالوزيراوصاحبأوالرئيساسمعليهيطلقشخصيرأسه

المحررينمننسيأكبيرعددبأمرهويأتمر،السلطانيةالإنشاءداررئيىالواقعفي

لماوكانوا.أسارهاويحفظونالدولةبئقةينعمونممنالرسائلوكئابالمنثئين

أنحاءشتىالىالسلطانيالبلاطقبلمنيوفدونماكثيرأ،ثقةمنبهينعمون

الرسميةالمهمويجزونبالوساطاتويقومونالرسائليحملون...البلاد

والسياسية.

الصدارةنائبمنصبكذلكيتقفدماغالباْالرسائلديوانصاحبوكان

السلجوقيةالدولةعهدفيصدر(منشور،فرمانمنجزءوهذا.(الوزارة)

:الإنثماءديوانرئي!ىبتدِشيتعفَق

فضائلعلىالمباركفكرنايقفأنقبلعديدةسنواتمضتوقد...."

-(فلان)العالمالأجلالكفاةأكفىأبدىلقد.مآثرهعلىويطلعالكفاةاكفى

وتحتاج،الدولةتخصىمهممنإليهأسندماكل)زاءمحمودأتصرفأ-تأييدهاللهأدام

ودهاةعصرهكفاةمنأترانهقلوبأنلعتقد)نا.ث!هامتهعلىوتعتمدتدبيرهالى

به،ثقتناوازدادت،اليهقلبناوارتاح،عليهرأينااستقرلهذا.وتخشاهترهبهايامه

وبانت،عرضنا31مقامهوعلا،عندناقدرهوسما،مجلسنافيمنزلتهوارتفعت

الهمنالاستخارةوطلبنا.درجتهالديوانفيوعلت،شهرتهوطارت،هغته

بينالملكأمورزممونضع،اليهالوزارةديواننسندأنفألهمناوتعالىسبحانه
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10!صؤت

وفضلهكفايتهيدفيوالدولةالدينومصالحوالعقدوالحلالنهيونجعل،يديه

رايمنعنهعهدبما-اللُه-حرسهاالممالكمصالحشئقبترتيبليفوم..وفطنته

افاحية.هذهمنبالنافيرتاح..صائب

اسبابويهىء،والخدمالحث!ممرتباتويعينالأرزاقوجوهيحذأنوعليه

منهيالمبغيفىأمركلويزيل،وعلاعزالخالقوداخباعتبارهمللخلقالرفاهية

ويعيد،بهميحيقأنيمكنوالظلمالحيفمنقدرأقلعلىوينطويالمسلمون

ترارهويخفد،الجزيلوالثوابالجميلالذكرلهيكفلنحوعلىالعالمممالكترتيب

اعمالالمحقفيهالعمليعتبرالذيالإنشاءديوانيرئبأنوعليه.وآثاره

الممالكأسراريدؤنونالذينالكتابطبقاتاختيارفييدققوان،الديوان

العقلية،امكانياتهمويعرف،ومعانيهمالفاظهمدقائقويراجع،وخفاياها

كتاب:ن!ف..وعلمهقريحتهوفتاجيكتبهماطريقعنمنهمكلفضلعلىويقف

ادنىيبلغوخطابمنشوركليكونأنيجبولذا..وفضلهعفلهعنوانالأجل

ونفعها،الرعيةفائدةمتوخيأ،وأهلهاالدنيامصالحمتضغنأ..وأتصاهاالبلاد

ف!لاوجوهبهئصذرمذكورأمسطورأوالأعولمروه!ثلامدىعلىليظل

حُسنوالشعبالدينورجالالدولةمسئولوليعرفالمثلهذاضربناولقد.وتزدان

هذينثرفناقدكناولما،ب!ثأنهاعتقادناصفاءويدركوا،الكفاةأكفىفيرأينا

كلفياليهيرجعواانعليهمالواجبمنن!ف..اليهب!سنادهماالرفيعينالمنصبين

بكمالويصدرهيوردهثىءأيعلىيعترضواوألا،والدولةوشئونكلُملامصالح

.ويتبعوهيساعدواأنعليهميجببلطاعتهعنيحيدواولا،وذكائهوفطنتهدهائه

والبحروالسهلالبرفي-مكانكلفيورعاياهاوأكنافهاالبلادمشاهيرأطرافوعلى

ويحظوا،الكفاةأكفىويراجعواأحوالهمعلىالديوانيطلعواأنوالوعر-

.8وأهدافهممطالبهمتحقيقفيواسط!همليكون..باهتمامه
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(الإِشرافديوان)

أموال)دارةفيالإستيفاءلديوانالواقعفيمكملأالإثرافديوانكان

-(1)المملكةعممثرفوكان.والمنصرفالدخلو)ثباتالحساباتوضبطالديوان

نائبيدعىديوانهأفرادمنفردأ(المستوفيثأنشأنه)ولايةكلالىيُرسلالذي

انشوراتلأحدصورةوهذه.الماليللتفتيشرئش!بمثابةالمثرف)2(-

تنصيبحوليدوروهو،السلاجقةعهدفيالصادرة"(سالحكوميةالفرمانات)

:جرجانفيدشرفنائبالدينعميدخواجه

.جرجانفيالإ!ثرافلديواننائبأالدينعمادخواجهبتدِشالأمرصدر"

بدقائقومعرفتهالمعاملاترسومعلىووقوفهباْمانتهاترانهعلالدينعمادويمتاز

النفس.وضبطبالفضلمازندرانفيالقلمأصحابيفضلوهو.الحسابات

سمعهوتحتتصرفرهنشىءكليجعل-أنمنصبهبموجب-عليهويتعين

ويطلع،ذزةثقالبالهعنيعزُبولا،والمنمرفالدخلعلىيقفوأن،وبصره

الدخليكتب-اناللُهحماه-عليهيتعينكما.الرياسةأقسمعنقسمكلعلى

يبديأنويلزمه.الإشرافديوانالىكتبهممانسخةويرسلبالتفصيلوالمنصرف

الثقة.منبالمزيدليحظىالأمورمنأمركلفيالكفاءةويظهرالثهامة

الدينعمدبتوقيرخواجه،تمكينهمدلم،وموطفيهاجرجانلنأمرعمالوانا

وعلى.ومعرفتهعلمهدونالأمورمنامرفيالتصرثبعدمونطالبهم،واحترامه

أتمه.مايبفغوأنحضورهدونشيثأيرُجيالأ-تمكينهديم-الرياسةقصرنائب

مملكتكلثرف:النارجةاللغةفيالإسم(1)

.نابمثرف:الفارجةاللغةفيالإص(2)

اتعيين.مرسوميعنيفاالفرمان(3)

ىء!55-
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ويسمعواشكرهويقبلوا،حرمتهيرعواأنوتازيكتركمنالمفوضينوعلى

.،9)شكايته

،أصفصبرسُرا!بي

*ا،ط"كاأر!أ!اي!!اايخمايىصس،

"،

الئخصالالإئرافيشد،،(باري!طبعة،57ص)الملكنظملخواجةنامهسياسةفيجاء(1)
منصخ!ثلاهذايُريملأنوب.يحتاجهوماالبلاطالىيردمامعرفةفيعليهوئعتمدبهيوئقالني

أن!شرط،والأمانةالرايبدادالاثهذايئمفانكل..وِالنواصالمدنثتىالىناثألدنه

واجورهم،الرعيةأنرادمرئباتتضيعبببهمممنيكونولاأوكثر.قلْئققمايعلمونممنيكون

ماالماليتمنانوابلهؤلاءئعطيانالإضراتاليهثبندمنوعل.واتبللألمويتعرْضون

استقاقهمتحقفهاابىالفائدةأنثكولا.الرشؤوقبولالخيانةالىيلجأوالاحتى،يحتاجونه

.،حينهفيلهميعطيالذيالمالذاكمرةوماثةبلمراتعرقعدل

،الاحترامموضعقكنلمف!كا..،التفرير،باصاليومنيهماتشلزمالإثرافكال!مهمةولما

المنصبهذاشغلالنيالكندريالملكعميدحالثرحفيالقصردميةفييقولالاخرزيأنحتى

.خوارزمعلوالبأيخهفقديناسبهلاامرالجاسوصيةانبرىطغرلكانولما:البدايةفي

-56-
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(الجيوشعرضديوان)

كاتببمثابة-الجيوشعرضديوانرياسةيتولىالذي-الجيشعارضكان

ومرتباته،الجيشنفقاتضبطبمهمةيقوموكان،القاجاريةعهدفيالجيش

يُقيمنائببدورهلهوكان.الجيشورجالالمجندينمظهروتففد،تغذيتهوتنظيم

الذيالعارضغيابحالةفيالديوانهذا)دارةدفةويسير،الحضرَفيوقتهمعظم

الهامة.المعسكراتفيالوقتمعظميقيمكان

السلجوتي،البلاطفيأهميةالخمسةالدواوينأقلْالديوانهذاكانولما

يتركولم.يذكرنفوذلهيكنلم-وأمرائهالجيشقؤادقوة-معالجيشعارضن!ف

مجموعةبينيردولم.أساءبضعةمنأكثرالسلجوقيالعهدعارضعنالزمنلنا

طريقهعنيمكننا..الأمربهذايعلًقمنشورآنفأذكرناهاالتيالرسميةالمراسلات

هذايتولىمنوصلاحئاتالجيوشعرضديوانمهمةحولمعلوماتنعرفأن

المنصب.
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(وجغريطغرلحباةحولموجزة)كلمة

الثلاثةدقاقبنسلجوقبنميكائيلأبناءن!فهذاكتابنامقدمةفيوردكما[36

القسمعلىيسيطرواأنقصيرةمدةفياستطاعواقد،ويبغووجغريطغرل

وفي.الغزنويمحمودبنمسعودالسلطانعهدفيوذلك،خراسانمنالرئي!ي

طنرلهـاصبح429عموفي،مروفيملكأجغريهـأصبح428عممنرجب

فيرفعتهادرجاتأعلىبلغتعظيمةدولةأساسفوضعا-نيشابورفيملكأبدوره

.أبناءجغريعهد

القسمفيالإدارةهـكانت452و428عاميبينالمحصورةالفترةوفي

،داودالإسلاميواسمه،بيكلجغريالنهروراءماوحتىخراسانمنالثرتي

اخيهطاعةعلىخرجأنهجغريعنيؤثرولم.لحكمهمقرأمرومنيئخذوكان

.(2"سنواتبثلاثطغرلوفاةقبلوفاتهوكانت.السلاجقةرئيسطغرل

الىالغربجهةمنالسلجوقيةالدولةحدودأوصلأنبعدطغرلومات

طغرللأن؟بيكجغريبنأرسلانألبالىالسلطنةفآلت،الأسودالبحرحدود

ألبأ!رةالىوالتاجالعرضانتقلوبذلك.الحكمفييخلفهذكرأانجبقديكنلم

السلاجقة.عهدآخرحتىأفرادهاحوزةفيوبقي،أرسلان

سليمانبينالنزأعأنذلكويرتجح.م6309=هـ455عمرمضانمنالثامنفيطغرلوفاةكانت(1)

العرثىعلىجلبىقدأرصلانألبوأن،طويلأيدملماياريخكتمنيُفهمكماأرسلانوألب

والتاريخهـ(454)القزوينيذكرهالذيالتاريخأرفضف!نيولذلك.م0639هـ=5ء4عم

.(المنرجم).هـ(451)الصراف!ذكرهالنن

ءَء"-59-

http://www.al-maktabeh.com



،بىءبههكل

و!غرلوزَراءتجري

[37]

مرتبةبلغالذيبيكجغريبوزراءيتعلْقةفِدلاوجهعلىشئأندريلا

واحدرجلذكر(2)التاريخكتبفيويرد.طغرللأخيهخاضعأوكانفقطالإمارة

عميدبيكجغريعهدفيييشكان)نهيقالالذي،شادانبنعليهوأبوفقط

امرته.تحتللخفيكاتبأ-أمرهبدايةفي-يعملكانالملكنظمخواجهوأن،بلخ

كانهذاشادانبنعليأباأنالسلجوقيةالدولةأخباركتابصاحبويؤكد

فيارسلانالبابنهمعالأميرهذاانثغالاثناءلجغريالوزارةمنصبلغ!ثي

الذيهونفسهعليأباوان،هـ(428عمحوالى)خراسانفيترمذعلىالسيطرة

الوفاةحضرتهحين..أرسلانألبلوزارةالخواجةاختار

بعضفي-السلجوقيةالدولةسلاطين-أؤلطغرلوزراءاساءوردتوقد

وجهعلىغيرمعروفةالوزارةفيمنهمكلقضاهاالتيالفترةأنالأ..التاريخكتب

جهازفيالوزارةمنصبشغلواالذيناننقولأن)جماليةبصفةويمكننا.التحديد

-436)الكندريالملكعميدوزارةحتىالعراقدخولهمنذ،الإداريطغرل

أربعة.كانوا،هـ(484

فيهمبما،علمناخسةالىنمىكا-لطغرلوزروامنعدديكونعليهوبناء

..السلجوقيةالدولةوزراءأشهرمنواحدأيعذالذيوزرائهأكبرالملكعميد

وزارتهم:وفتراتاسماؤهموهذه

هـ.434عمفيالوزارةتولى.الرازيأبوالفتح-1

.266صأتجارب،27عىاللجوقيةالدولةأخبارهـ4854عمحوادث:الأثير)بن(1)

http://www.al-maktabeh.com



.138

.-436عبمفيلطغرلوزر.الجوينياللُهعبدبنعلىالقاسم-أبو2

.الغزنويميكالبنعليبنحسيناللهأبوعبدالرؤساء3-رثي!

الدهستاني.محمدبنحسنمحمدأبوالملكنظم-4

.هـ(448و436عاميبينفيماالتواليعلىوالراجالثالثوزر)

منذالوزارةمنصبتولى.الكندريمحمدبنمنصورنمرأبوالملكعميد-5

هـ.455عمطغرلوفاةهـوحتى448عماواخر

الرازيالفتحابو-1

هذافيلأنهجاءمانصىوهذا،غيىهدونالسلفتجاربفيذكرهورد

:لكتابا

سلجوقي،سلطانلأولوزيرأولهو:الرازيالفتحأبيوزارةذِكر"

أمرهبدايةفيكان.سلجوقبنميكائيلبنبيكطغرلمحمدطالبأبابهونعني

.فرامرزولدهلازمثم،اصفهانصاحبكاكويهبنالدولةعلاءخدمةفييعمل

لديهوقععليهبمرهوقعفلما،بيكطغرلالسلطانالىبرسالةفرامرزارسلهوقد

فخلع،ذلكفيرغبتهالآخرهوفأبدى،بلاطهفيبالبقاءوأمره،القبولموقع

بنهبفأمرنرامرزذلكوأغضب.الوزارةمنصبإليهوأسندبيكطغرلعليه

أملاكه.ومصادرةالفتحأبيقصر

وانتهى.فرامرزبهاوكان،اصفهانمدينةبيكطغرلحاعر،مدةوبعد

..دينارألفمائةفرامرزلهيدفعأنفيهطغرلاشترط،بينهماصلحبعقدالأمر

.فرامرزمنالمالليستلبماصفهانالىالفتحأباوأرسلطبرستانالىطغرلوعاد

ونعتهالسرورصغاية،السلطانلخزانةالمالوأوصلمهمتهمنابوا!حعادولما

علينالصببهاوتحمئنالقلاعبعضالىولجأالمالأخذلوأنه:وتال،بالأمين

اليه.الوصول
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أبووتوخه.السلطانفوافق،منصبهمناستقالتهقبولحت!فلاأبووطلب

طويليمضولم.لديهالوزارةمنصبوتولى،بويهبنكاليجارأبيالىالفتح

وثلاثينتسعسنةشعبانفيوذلك،عليهوقبضكاليجارأبوعزلهحتىوقت

.(9)"وأربعمائة

أرسلأنبعد..أصفهانمدينةطغرلجيثىهاجمهـ،434عمفي

لكن،اصفهانإلىالريمنالسلطانتوخهوقد.وخهبهالسلبهاالجندمنمجموعة

منبأموالهوتمكن،للصلحطبأفاوضهكعويةالدولةعلاءبنفرامرزمنصورابا

أنبعدوطبرستانجرجانالىطغرلتوخهثم.المدينةتلكعلىالسيطرةعنصرفه

فيواتعة-ذلكعلىبناء-لطغرلالرازيوزارةفتكون.(2)همدانعلىاستولى

فيبدأتانهاأي..أصفهانالىطغرلوتوخهفرامرزرسالةاحضارهبينماالفترة

هـ.434عم

كتبمنكتابايفيلطغرلكوزيرالرازيالفتحأبيذكريردولم

كاليجارلأبيوزارتهحولأخبارمنالسلفتجاربعاحبأوردهومما.التواريخ

القبضكاليجارأبيالقاءوحول،الديلميالدولةبهاءبنالدولةسلطانبن

بنجعفربنمحمدالسعاداتهوذوالمقصودأنالث!كيقبللابمايئضح..عليه

أبيدخولهـعد436عمفيالوزارةمنصبتولىالذيفسانجسبنمحمد

لقولطبقأهـ-439عمالسلطانهذاعليهقبضوقد.بغدادمدينةكاليجار

الىالسجنفيالسعاداتذووظل.بحبسهوأمر-السلفتجاربمؤلفهندوشاه

أبيمنبأمر-الألهوالبعضعلىبناء-ل!هلأو،044Aعمرمضانفىما!أن

سنة.51آنذاكعمرهوكان..كاليجار

وقد.بالعذوبةأشعارهتفيضوشاعرأ،ناجحأكاتبأالسعاداتذووكان

26،-260ص،اللفتجارب(،)

هـ.434شةحوادث،الأثير)بن(2)
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منظوماته:بينمنالتاليةالشعريةالفطعةالأثيرابننقل

آبيوالقلبعنكموأرحل)كتئابذووإنيأودعكم

الشبابمفارقةمنلأوجعحالكلفيفراقكموان

ركابيمنازلكممفتولاجوارالكموماذممتأسير

اجتناببلاالقصارليالينادارااوطنتكلماواشكر

التصابيغراراتفتذكرنيجنوبهبتاذاوأذكركم

(2)اقترابيفيي!فنإلفوأنتماغ!رابفيالموذةمنيمُكل

السلف.تجاربصاحبيوردهاكما،أبوالفتحهيالشخصهذاوكنية

وتارة،فسانجسبنمحمدبنجعفربنمحمدالفرجبأبيتارةفيلقْبهالأثيرابنأما

الكتابيناحدمتنفيخطأهناكيكونأنويحتمل،الفرجابىبنجعفربنبمحمد

الأمر.بهذايتعلقفيما

هـ،Artعامفيلطغرلالوزارةمنمبتولىقدالسعاداتذوكانولما

جلالمنبدلأسلطانأأصبحقدوكانهـ-436عامرمضانفيكاليجارولأبي

طويلأ.تدململطغرلوزارتهأنيعنيهذانِإف-بعامالتاريخهذاقبلالدولة

التحققدهـ-435عامشعبانفيالعرشعلىكاليجارابيلجوسمنذ-أنهويبدو

السعاداتذيمخدومفرامرزفصورأباينافسكانالذيالسلطانهذابخدمة

.لأولا

2،t ، r-والدهستانيميكاليالرؤساءورئيسالجوينيالقاسمأبو

.لطغرلوزيرهوأولالجوينىعبداللهبنعليالقاسمأباالأثيرأنيذكرابن

جهازفيالسعاداتذيبوزارةتتعلقلديهمعلوماتوجودعدمالىيرجعذلكولعل

وزارةوانتصارالوزارةفيقضاهاالتيالقصيرةالمدةلعلاو.الإداريطغرل

نظرابنفيالذكريستحقلاأمرأوزارتهموضوعيكونانفيتسثبقدعليهالديالمة

الأثير.

هـ.try،،36عاصحرادث،الأثير)بن(1)
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كل!

علىنجاءفهو-هـ،436عامالجوينيعينقد""طغرلالأثيرأنابنويذكر

.طغرلخدمةالسعاداتذوتركأنبعدالوزارةتولىتد-قوله

عدالذابيالرؤساءلرئيىالوزارةمنصبأعطىقدطغرلأنيذكركما

أعطىثم،هذاالجوينيعبداللهبنعليالقاسمأبيبعدميكالبنعليبنحسين140]

محمدبنحسنمحمدأبيالملكلنظامعبداللهأبيبعدِمنالمذكورالم!نصبَ

.(1)الملكبنظاملفبمنأؤل..الدهستاني

النحوعلى-الملكعمبدفبل-طفرلوزراءالصدورراحةمؤلفوبعذ

التالي:

.(2عمروكالدهستانيأحمدوأبوبانىالكوالقاممأبو

بنعليالقاسمأبونفههوهذاالكوبانيالقاسمأباأنفيهثكلاومما

بنحسنمحمدأبوالملكنظامنفههوالدهتانيأحمدأباوأن،الجوينيعبداله

راحةفيوردكما-(الكوباني)وضَبْط.الأثيرابنذكرهالذيالدهتانيمحمد

وأ(و)كويان..(.الكوياني)ممِإلاوصخة،صحيحغيرضبط-المدور

.(جوين)لكلمةالفارصيالشكلهي(كوين)

الثبخ!هـالملع!-رو-هـض،نفىهوهذاالجوينىالقاسموأبو

مِدتولما.خرامانإلىالسلاجقةمجصءقينيشابورفيالرئاسةمنصبيشغلوكان

عامالوزارةمنصبوبلغ،بخدمتهالتحقهـ،294عامنيشابورإلىالأولطغرل

علوظل،(دهقانا)لأملاكهجابيأوعملالرياسةإلىعادعُزلفلماهـ،436

.(3)عمرهنهايةإلىهذاوضعه

ميكالبنعليبنحسينعبداللهأبيالرؤساءرئي!وزارةفترةبدايةأما

يتولىكانأنهالقمردميةفيوردمماويبدو.معلومغيرفأمرونهاي!هاالغزنوي

الملكعميدعهدفيطغرلللسلطانوالإنشاءالرسائلديوانرئاسةمنصب

هـ436عامحرادثالأثير،ابن(9)

-.ي.98عى،الصدورراحة(2)

مرارأ.كزيرحيثَمالبيهقيًالفضللأبىالمعودييختارونهاية،للباخزرالقمردميةأفظر(3)
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كئابأحدباعتباره(القصردمية)كتابهفياسمهالباخرزيأفبتوقد.الكندري

.(؟"ديوانهفيالرسائل

،عمروكالدهشانيأحمدبأبىخاصأالصدورراحةفيجاءلماوبالنسبة

منسقطتوأنها،و)عمروك()ده!شانى(كلمتيبينكانت)واوا(انيبدوهنِإف

احمد(و)أبو(وعمروكالدهستانىأحمد)أبا:كانتالعبآرةوأن،النسخة

محمدوأبي.محمدلأبيوتحريفالصدورخطأراحةمتنفيالواردةبالصورة

ابنذكرهالذيالدهستانيمحمدبنحسنمحمدأبوالملكفظامنفسههوالد!ستاني

المؤلف(يملكهاالتيالقمردميةنسخةفيوردلماطبقأعمركأو)وعمروك.الأئير

الدهستانيأنويبدو.بيكطغرلعهدفيالمستوفيقصاررباطيعمركهو

أبيالشيخصدارةإبانالدواوبنبقيةبرئاسةيقومانكانا(عمركأو)وعمروك

علىيحصلالمأنهاإلاالوزيريعنىكانالديوانرئي!أنومع.الجوينيالقاسم

.الصدارة

رجالكبارهاجأ-العمرشعراءأحد-المهلبيالقايدناصر(بوويقول

:طغرلعهدفيالإِداريالجهاز

(2)اللهعبدابنفيمستجمعاتكلهاوالفضايحالمقابحإن

تباهىوخالتيهالعزيزأمعنوهوللوزارةنصذركلب

هىكماعليهبقيت)نوكذاكبهواهيةالملكأمورأضحت

:فيقولوابناءهزمنهالاعرويشكو

الأعصارهذهعصارةكانوانادمتهمعصابةدرلله

عصارالىقصاربينمامؤاجربكلبعدهمفبليت

فيالمستوفىمنصبيثغلكانالذيالرباطيعمرك..بقصاريقصدوهو

.115،134،1/1fعى،المؤلفيملكهاخطيْةنخة،التمردية(9)

كانالذيوهو،بوزنممانمالارالجوينيعداللىبنعليالقاس!أبوالغ..عبداللهبابنالمقمرد(2)

لطغرل.المدارةمنصببئغل
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ملأالذيالدهستانيمحمدأبا.بعصار.ويقصد،بيكطغرلالدينركنعهد

.((،الباخرزيتولحدعلى،والعراقخراسانوجورهظلمه

(الديوانأصحاببقية)"ْ

منآخرعدداسماءالقصردميةكتابمنم!فرقةصفحاتفيوردت

الصدورمنذكرناهممنغير،طغرلعهدفيالسلاصةديوانأصحاب

يشغلوبعضهم،رسائلكتابالأسماءهذهأصحاببعضوكان.والوزراء

انِإفمتعذرأامرأبالتفصيلعنهمالحديثكانولما.الدواوينفيمختلفةمناصب

ئهم:أسمابسردنكئقي

البركردزي.ى!يعبنمحمدبنعليالحسنابوالدولةشيخ

يبغو.الأميروزيرسهلبنمحمدبنمسعودأبوالفتح

.هراتفييبغومومىبنوزيرحسنالباخرزيحسنبنأحمدنصرأبو

الجويني.القاسمأبىديوانكاتب(2)العبديبكر(بوالشيخ

وغيرهم.،الميكاليديوانفيالباخرزيشريكالمستعينبكرأبوالشيخ

محمدبنمنصورنصر-أبو5

الكندريالملكعميد

عهدفيووزرهـ،456عاممنالحجةذيفيوقتلهـ،415فيولد)

هـ(455حتى448منطضرل

وزارتهفترةففى،مشهورسلجوقيوزيرأولالكندريالملكعمديعتبر

63صالفصر،دمبة(؟)

حينيعنيهالفاريايالدينظهيرأنالظنعلىويغلب،وضعرائهاللجوقيالعهدكتابكبارمن(2)

وثرهنظمهفيانهبمصرعهيفىوهو،8عادوعاحبعديجووثريآينظم:الممرعهذافييقول

عاد.بنوالصاحبلعبديفظير
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وأمر،بغدادإلىبيكطغرلووصل،اتْساعهامنتهىالسلجوقيةالدولةبلفت

السلطنة.خطبةفياسمهبذكرالخليفة

قبيلةإلىينتمي-السلفتجاربصاحبلقولطبقاً-الملكعميدكان

ابتابعةكندرتريةففيمولدهأما،هراةفيتقيمكانتالتيالثميبانيةالجراحين

؟،مل!ص!ري.AtIaعامفي،لنيثابور

كربدلأ(منصوربنمحمد)فقالوا،إسمهكتابةفيالمؤرخينبعضأخطأوقد تاريرفصولسفصلعنوانفىهذاحدثوقد..()(محمدبنمنصور)من
------.--ص

فيحدثكما،يبدوماعلىبالكتابفصل.ملحقوهو،الكاتبلعمادالسلاضة

الملكلعميدالمعاصروالباخرزيكتابهفيالأثيرابنأما.وغيرهما،السلفتجارب

دعاهوقد.(محمدبنمنمور):التاليالنحوعلىالإسمالعمرفيكتباندميةفي

،(محمدبنمنصور)باسمقصائدهمنعددفيالجرجانيمعيلاروه!ثملاالاعر

عنهلأنقلرعا!ثلاهذاقصائديديمتناولفيولي!.الخاصشاعرهأنهوالمعروف

الملك.عميدعنحديثينهايةفيالقصائدتلك

بناللههبةالموفق"مامِإلامنطلب،نثابورفيبيكطغرلكانوبينما

كاتبأليتخذهوالفارسيةالعربيةفياللسانطلقشخصألهيختارأن"حسينمحمد

الملك.عميداليافعالشابلهفاختار،له.خاصأ

قديكونأنيمكنلاطغرلبخدمةالملكعميدال!حاقان،فيهشكَلاومما

لأنهـ،294عامفيأي..الأولىللمرةنيثابورطغرلفيهدخلالذيالعامفيتئم

انهبدولا،عمرهمنعرالخامسةأوعرالرابعةفيوقتهاكانالملكعميد-

تجاربصاحبوأنخاصة،شواتبعدةالتاريخهذابعدطغرلبديوانالتحق

وكيلاًبصفتهالتاريخهذاقبلفترةعملقد(الملكعميدأي)إنهيقولالسلف

وقتهاوكانهـ،434عامالموفقمامِإلالدىالباخرزيرآهوقد.(2)الموفقلضياع

هذاعلالخريدةفيالوزيرايضاْهذاع!اكتبفقدببدو،ماعلالخطأهذافيالكاتبعمادتب(؟)

.(5:124الأدباء)معجمالكدريفصورمحمدنمرأبوالخو:

."الموفْقكلمةمنبدلاْالواثقكلمةوردتالمفحةهذ.في،261عى،السلفتجارب(2)
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بديوانعملطغرلبخدمةالتحاقهوبعد.المناصبأعلىبلوغيستحقشاباً

وفي.خوارزمولايةإلىطغرلأوفدهثم-الباخرزيقولعلىبناء-الإِثراف

الرجولة.حليةمنوحرمه،الخيانةتهمةإليهوخههذهسفرته

التكرارنتركلهذا،الملكعميدحولالحديثالتواريخكتبمعظموتفصْل

لمعرفةنحتاجهاوالتي،الكتبتلكتوضحهالمالتيللمسائلةراشِإلابسنكتفي

وزارته.وفترةحياتهبداية

مدةكانتولما.(1)ـه456عاممنالحجةذيفيالملكعميدمصرعكان

عامآخرفيكانتبدايتهاأني!!مه!("رهشأوبفععةأعوامنيةثماوزارته

الدهستاني.الملكنظاموزارةتليوأنهاهـ،448

وامنائهالكندريالملكعميدديوانكتاببينمنالباخرزيذكرهموممن

محمدبنعليالحسنأبادهخدابنمظفرالبدرأبادهخدايدعىثاعرَ،المقربين

.(3"وكفايتهفضلهوامتدحالقصردميةفيشعرهمنقطعاتأوردوقد،القصرى

الكندريلهووزر-،م6301هـ-564عامفيمنازعدونالريفيالعرشعلىارسلانأبجلس(1)

الكإلودفعه،يالكدرتجا.ال!لطانثعريغيرأنبدهاثهالملكنظامواستطاع.الملكوفظام

.()المترجم.المذكورالعامنفىفيوقتلهعليهالقبضوالقاءنوايا.في

92ص،الكاضدعما(2)

.؟56-155عى،الدمية(3)
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و!ئتناهاردهمهلانوزَراءآلب

(1)

الإِسلامصدرراءزالوسيدالكبيرالسيد

الدولةغياثالملكنظامالدينقوام

الخليفةرضى

الطومى)؟(إسحاقبنعليبنحسنعليأبو

فيوزارتهوبدايةهـ،485عامرمضانمنالعاثرفيوقتلههـ،014فيولاد")

منة(ثلائينحواليصدارتهومدةهـ4558عامالحجةذي13الأحديوم

..كفاءتكبفضلالذيالسعيدالوزيرأنت

عليين.إلىرأسهاالسلاجقةدولةرفعت

)المعزى(

.الكبير.الملكنظامأي،الطو!يإسحقبنعليبنحسنعليأبوخواجه

فيجمع.الشرقيختارفيالوزراءاكبرمنوواحدبل،السلاجقةوزراءهوأشهر

وشهربيكجغريعمراواخربينماالفترةفيالسلجوقيةالدولةممالكمهامكليده

وممن.(علىبنالحين)اسهانالبضْويهـى(عليبنالحن)اسمهانالرَكتابأغبيرى(1)

هـ،1327آبادحيدطغ،ايقظان4عبرةالرئلىمرآةصاحبالمكيالبافسا!خبرالرأيبرون

ولادته،ومكاننبةفيويختلفون.135عى3ص

مصرطبعالكامل؟13عىهجمصرطبعوالخبرالمتداوديوانالعبر:خلدونابنانظر:

معهد،والأعلامالمضاهيىوطقاتالإسلامتاريخ:الذهبي؟88-84عى1كأهـ،1203

الطوسي:الملكنظام؟9عى2صتاريخ98رقمغطوط،العربيةالدولبجامعةالمخطوطات

؟089بيروت،دمقتاريخذيل:القلانىابن؟المقدمةمن6عىهـ،5131بمباى،الوعايا
حص"
هصهـ،1348بمصروالقاهزمصرملوكأخبارفيالزاهرةالجوم:بردىتغري)بن،281عى

.Irlص
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ؤهـ

فيذكرناوكما.عاماًالثلاثينتتجاوزفترةوهى،ملكشاهالسلطانموتقبلواحد

تدبيرهبفضلكانوأركانهاالسلجوقيةالدولةدعائمإرساءنِإفهذهرسالتنامقدمة

والحق.وأتباعهإنجائهوجهود!ودهبففلفكاناواستمرارهادوامهاأما،وكفاءته

تقدَممنوملكشاهأرسلانألبهقّقحماكلفيكبيردخللهالكبيركانالخواجهأن

قوله:فيالشعراءاميرالمعزىيؤكدهانقطةوهذهوظفر.

..كفاءتكبفضلالذيالسعيدالوزيرأنت-

واستقر...ن!لعإلىرأسهاالسلاجقةدولةرفعت

..قلمكصارالذيالممدوحالمشيرأنت-

والظفر.الفتوحفيالملكسيفترين

وليس.التواريخكتبجمغفيمفصلمدؤنالخواجةحياةحولوالحديث

بهلصْتتأساسيةنقاطببعفىمكتفينفلنتجاوزهاحياتهأخبارتقصيهناهدفنا

وزارته:وبفترة

وكان،(؟)ـه410عام-بيهقتاريخصاحبلقولوفقاً-الخواجةولد

شادان)2(ابنضرمةجغرىفيعن"جاةحديثنافيذكرناكما-حياتهبدايةفييعمل

جغرىبنأرسلانبألبالخواجةشادانابنأوعىوقد.جغرىووزيربلخعميد

فيأرسلانألبسلطنةقبلالخواجةعيهثوقد.الموتفراضعلوهو..خيرأ

منعشرالثامنفيطغرلوفاةوبعد.خراسانعلىأميرأفيهكانالذيالوقت

ماتحيثالريإلىالكندريالملكعميدوزيرهسارع.هـ.455عامرمضان

سلطاناًجغرىبنسليمانونصب-المذكورةالمدينةعنبعيداًوقتهاوكان-السلطان

عينقدبدورهطغرلوكان.طغرلمنتجَوزتقدأمهوكانت،السلاجقةعلى

أقاربمنولاالأمراءمنقبولأالإِختيارهذايلقولم.لهخليفةهذامليمان

منةالقعدةذيمنعثرالخاصالجمعةبومفيكانتولادنهانالسلفتجاربصاحبيذكر(؟)

الحاديالجمهةيؤمكانمولد.انالعربخائةالمؤرخينمعظمويرى،طوسىنوقانفيهـ،084

)المترجم(م9801ابريل01هـ"084عامالقعدةذيمنوالفرين

عمرهوطالسامان-لبنىزرسخراسانلاعمامنخاورانعظماءاحد،ثادانبنأحمدبنعلأبو(2)

العباد،واخبارالبلادآثار)القزوفي()المترجمجغرينلمنبحكمكان.والأبناءللآباءفوزر

.خاوران(مادةم(849جوتجن
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وزيرالملكنظام،وخواجهتزوينفيالأمراءأحدالمعارضينبينمنوكان.طغرل

ونادياأخيهمنبدلاًهذاالأميىابناختاراوقد.لجغرىالآخرنبِإلاأرسلانألب

نادىأريعلانألبإلىتميلالغالبيةأنالملكعميدأحىولما.البلادعلسلطانأبه

والدعم-إمرائيلبنوثارقتلمش.لعهدهوليأبسليمانونادى،الريفيسلطاناًبه

الخواجة،بمساعدةوقتلهأرسلانألبفهزمه،الوضعهذاعل-أرسلانألب

الخواجةونُصئب.سلطاناًنفسههـوأعلن455عامالحجةذيفيالريودخل

بنظامولُقًب،رسميةبصفة..المذكورالشهرمنعشرالثالثفيلللاجقةوزيرأ

الملك.

أولالملكنظامكان:قولهللخواجةالمنسوبسياستنامهكتابفيوردوتد

(2)(الملكقوام)بلقبوهفقد،لقبهفي(كلُملا)كلمةوردتوزير

صدورهبفرضوهو.نامهسياستمتنفيالأمرهذادخلكيفندريولا

الملكعميدإلىةفاضِإلابفالإِطلاقعلالصحةمنلهأساسلاالخواجهعن

ذكرنا--كماالد!ستانيمحمدأبوكان..()الملكبكلمةلقبهيقترنالذيالكندري

المشهورين،العراقوزراءأحدذلكلى!سبقهماكا.الملكبنظامهوالآخريلفب

.(2"بفخرالملكيلفبكانالذيوزيرالوزراء..عليبنمحمدغالبأبابهونعنى

توفي)المضهورالمؤرخالحكيممسكويه-الرازيمحمدبنأحمدعليأبوامتدحوقد

1f Y'-)(3)الملكعميديُدعىشخصأالعربيةقصائدهإحدىفي.

نظامالدينتوام)لقبالخواجةعلىأطلققدأنهالمعزىأشعارمنويبدولاَ

اسمهعلغلبقدالأولاللقبكانولما.(الديننظامكلُملاقوام)ولقب(الملك

الألقابهذهيمنحونالسلاجقةيعلاطينوكان.سواهمنأكثربهاشتهرفقد

وأحفادهالخواجةلأبناء(الديننظام،الملكقوام،.الملكنظامالدينقوام)وأمثالها

.137عى،باريىطغ،نامهجاست(1)

الأثير،)بن،68ص،دمصقيختارذيل،94،81،83عى1ص،لئعالبىاينيةتتةانظر:(2)

وغيرها.

.97عى1ص،البتبمةننمة(3)

قيخ1.
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أمثالالأخرىالخواجةألقابيخحونهموكانوابل،الوزارةمنصبيشغلونممن

.ذكراه)حياءبهدت..الكبيروالخواجةالوزراءوسيدالإسلامصدر

ةد!مقففي..الخواجةألقابفيهايذكرللمعزىأبياتبعضوهناك

مطلعها:

خوثابدرهاىرشتهيرازباغشدست

نابعنبرهاىازتودهيرراغشدمت

الشاعر:هذايقول

الربغ،سيلبففلبحرأال!رابأضحى-

..المهابالخواجةجودبفضلمرابأأضحىوالبحر

،الرسولدينقوام،السلطاندولةغياث-

.(؟)الألبابأولىسيد،الدنياملكنظام

مطلعها:قصيدةوفي

كوهسارب!وشيدرن!هفتديباىجويبارافكندسبزبرتاطليسان

المعزى:يقول

..ربيعانعامكلفيللخلق-

.مختلفانفهما،طاجوللثانيطاجللأول

..العادلاللُهألطافتحدثهطاج-

..والأوانالعصرملوكأكبروزيرمدائحتحدثهوطابع

الدين.نظامالأتابكالملكقوام،العادل-

.الزمانساداتسيدالكفاةشمس

،السلطانخليفةالأجلالصدر-

.(2)ا!وانخالق)حسانحجةخلقهحسنمنالذيحسن

صابخواجهجردثئ!ئودبحريخانكهبحرجوصابثودبهارىزسيلس(؟)

الألبابأولوميدحانملكنظامرمولدينتوامططانلحولتيخاث
بهاردكرولجعىاولبهارلجعىراخلقاتبهاردوجهاندرهررول(2)

=ضهرياردقورايحمدبودلجعيدادكريزدانلطايفبودطبعى
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مطلعها:التيقصيدتهوفي

وآمدتيررسيدبترازوخوركهكنون

ر!وترازوجونوروزشبراستشدند

المعزى:يقول

حمراء،حباتعنكشفت،مشقوقةناَمرثمرة-!49]

..الهيجاءيومالوزيرأعداءكفم

الشاهأتابك(؟)المقتديرضيالدينتوام-

السواء)2(علىوالكبيرالمغيرسيد،حسنالملكنظام

مطلعها:لهقصيدةوفي

عراقبسوىروىزخراسانجراهمىفراقوصالبربكَزينىجراهمى

المعزى:يقول

..روحىيملانك!حووفاؤك-

.الآفاق(3)الخليفةيَضرعدليملأكما

..الوزراءسيد،الملكملكنظام-

(،)إسحاقبنعليبنحسنعليأبى

المطلع:بهذاتبدأللمعزىقصيدةوفي

فروردينسباههزيمتراهثرفتتشرينرك!صلبآسيبوراغزباغ

روزكارطداتصيدالكفاةْسديننظاماقابيكملكقوامعادل=
كرد!راحانحجتخلقحنازهستىحن!طانخيفةأجلعدر

المقتدىعهدفيوذلك،مرةلأولبغدادالىالملكنظامبرفقةملكاههـطفر479عامفي(1)

.هـ(467-487)

وزيرمخالفاندهانرزمروزجوبديدمرخهاىدانهولروناركيد.(2)

وكبيرصغير!يدحنملكنظامئا.أتابكمقتدىرضىدينقوام

؟،ثأالفالعاألذلينظاحظ!ابللتوهوازالىالعاملكثنامعألأهنإفماع!لملهجناوخللببمالدمعنح!تالمؤنينإإللطإئير
الخيفة.بمصاهز

آفذثرخليفرضىعدليخانكهامتثدهيمممنبرجانوفاومهرتو(،)

اسحكبنعلبنحنعلابو-الوزراءيدخداوندملكنظام

؟ط++3-
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1501

يقول:

..اللسانبذاكالحبعيدفيالاشجارتنث!دكي-

..السلجوقِنبلادمَلِكوزيرحقفيمدحأ

..الكفاةشمسالخليفةرضيالملكنظام-

الدينقوامالأجلوالمدرالدولةغياث

..صاحبهروحيكفيالذيالصاحبذلكحسنعليابو-

.(؟"يمينماحبهمنفتجدالقيامةيومإليهتركنان

همدانبينإيرانغربفيكانالملكنظاممصرعأنعلىالمؤرخونويجمع

عامرمفانمنالعاثرفيوذلك(وبروجردنهاوندحدودفي)وكرمانشاهان

يرتديعيلي)سايدعلالأمرتئموقد.عاما77ًأو75آنذامعمرهوكانهـ،48ء

بينالعلاقةوكانت.مكتوبةشكوىتقديمبحخةإليهتقدَمقدكانالصوفيةزي

أصحاببعضبهاقاموشاياتنتيجةفترةمنذالكدريسودهاوملكشاهاهـلملكنظا

رئيسالشيرازيفيروزخسروبنمرزبانالملكتاجالغنايمأبي:أمثال،الديوان

.فارسوزيرالدولةوعميد،الجندعارضالملكوسيد،ملكثاهرسائلديوان

"!-
فيكرانمحلةفيودفنوه،اصفهانإلىختهالملكنظامأصحابوحمل

اسمضريحهعلالأصفهانيونويطلق.كبيرمائيمجرىتربراخجميلموضع

.(؟)"نظامتربت"

زمينثا.وزيرمديحمهربخنخواتدزبانبدانلمحرختانآنكهزبهر(1)

دينقوامأجلوعدردولتغياثكفاةضضىخليفرضيملكنظام

رهينأوتبمهركافىعاحبروانعقيلحركهعاحبىآنحنعلابو

اللف،تجارب:الىيرجعانعليه،الملكنظامبمصرعيتعفقماكلعلىالإطلاعأرادمن(1)

عمدعيرزاوضعمن-جوفيجهانكضايمنانلثالجزهبآخرلتيالحراثى،281-280عى

9صالأعيانوفيات:خلكانابن؟145-125عى2صالطبقاتالبكى،القزوينيخان

حوادث،الكامل؟485حوادث،المنتظم؟919ص7صالبلدانمعجم:ياقوت،395عى

LAO&.-9،01عى2صالإصلامدول:(الذهبي(21صدثقتاريخذيل:القلانى)بن،

صيدنا=صكأثت،(ـه48ء)العبر:خلدون)بن)58(هـ(؟الدولمختمر:العبري)بن

++ع*/تسسهسااعبر"برنري
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عبدالإِملامشهابالمحاسنأبيخواجهمدحفيللمعزىقميدةوفي

لسنجروزرالذي،الملكنظامخواجهأخيابن،إسحقبنعبداللهبنالرزاق

الشاعر:يقولهـ،151عام

بفراسته:الوزراءصدرعغهقال-

أسرته.وتاجقومهفخرالرزاقعدإن

،الأعمالمنجزاتفيوبدتفراستهتحققتوقد-

.أقوالمنالمباركالشيخلانعلىجرىماالبدايةمنذوتحقق

ترعين،منياالعبربرائحةالمحفلةالشمالريحيا-

..وتعبرينتسيريننثابورإلىبلخمدينةومن

الفقيد:الصدروخاطبي،بلساتالهقولي-

السعيد.قبركترابمنلحظةرأسكوارفع،عينيك)فتح

..الأنظاروبهجةعينكونورابنكلترى-

والاقتدار.والقدرالجاهفيالعالمسلطانحضرةفي

والوقار،الحشمةلباسمرتديأالإمامةمنصبفييتبختر-

(؟).الافتخاربساطعلىوزارتهفيويسير

المللثنظمخواجةأنعلى-مخطئأأكنلمن)-صراحةالقطعةهذهوتدل

عملسنجروزيرأالرزاقعبدشِدتعندنثابورفي(خوشخواب)فيمدفونأكان

؟484صسده2يخنار؟49عىااث!ود؟2هص،الي؟17،18عى=

تتكلمانر؟44عىوالحفارةيخانرفياللاجقة؟6عى9هـص476حوادثالجوزيابن

)المترجم(.191عى

تجاروتاجلوررفخراترزاىْعدبودكتهفراتازوزيرانعدرأوعم(1)

آغازكارلركتباركبيرآنآنجهيديدآمدكامفرجاملركهبينفراتاين
فيار"برلابورتباثدبلخثهرزجون-روزودرفورداىبو!ثلئماأى

برآرصزمانىخوضوزخوابببهاجثمرابكوماضىعدرآننجدكانزباناى

واقداروتدرباجا.جهانططانيثىراخولىخمونورخويثىيورى!ات

افتخاربربا!رزارتدركرازانمماحثاملاسدرإماروتلحرخرامانهم

oلأ!-
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ذ)..موتهمنسنةوعشرينستبعدالمدينةنلكفيكانقبرهأنأيهـ،511

السلفتجاربصاحببينما..أيمرتهرأسمسقطكانتالمدينةتلكأنالمعروف

.أصفهانفيالخواجةقبربأنيصرًح

(نيثابور))ننقولأن)ما،أمرينأممذلك)زاءأنفسنانجدونحن

وردتقد(حوزتيفينسخمانمنهاتوجدوالتي)المعزىديواننسخفيالواردة

مدةبعدنقلتقدالخواجةجثةاننقولاوأن.."هانصفا"صحتهاوأنخطا

قائمةالمشكلةهذهنِإف،حالايةوعلى.الأسرةمقابرفيودفنت،نيشابورالى

.الآنليلاتتير..دقةأكثردراسةالىوتحتاج

أباالملكتاجللوزارةواختاربفدادإلىملكثماهتوجه،الخواجهقتلوبعد15،]

منشوالشهرفيبغدادفيمصرعهلقياللطانلكن.الخواجةمحلليحلالغنائم

.(1)الوزارةمنصبفيالجديدالخواجةجلوسمراسم)جراءهـقبل485عم

أنه(السلفتجاربوصاحب،الأثير)2(ابنأمثال)المؤرخينمعظمويرى

القريبيالمؤرخينلكن،الصيدمنفراغهعقباستحمامهإثربالحمىمَأثرأمات

الكتابففي.الشرابفيلهدسَسمالىموتهيرجعونحكمهبفترةالعهد1-لاكلَ

لوقي-رجنسالسلطانعهد-فيعما!لؤلفالواسضيخمجملول1ا!لؤ)ف
سأأعطوه":البيهقيالحسنأبوويقول.(3)"دواء5":

.(4)"بحريأرنبشحممنالسموكان،الخدمأحدبيد

علىنئمقدالأمرهذايكونالمستبعدإنمنكانلما(5)المسألةهذهصحتولو

الذياليومففىوفي،الخليفةتجاهنواياهو)علانهبغدادوصولهعفغامفةميتةملكثاهمات(1)

.(المترجم)عليهئملىاندونودفن،لهوزيرأالملكتاجبتوليهللاحتفالهدْدح

)حوادثبرماوثلاثينئلاثةالملكنظامبمدمقتولأماتانهيرىالأثيرفابن،العكىعلالأمر(2)

.(المترجم)58أهـ(

(rالورقةباريىنخةمنعورة
----

.ب43الورقة،لندننخةمنصورة(4)

وانى-.(58ص،ممر،سلجوقآليختار)طبيعيةيتةماتنهاب-لتئلرجحااري!ا

-!مب6-
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و)همالمخدومهمقتلأغضبهمالذينوخدمهالخواجةغلمانايالنظاميةيد

.للوزارةالملكتاجواختياره،لهاللطان

.الصدارةمنصبتوليعنالملكتاجاعاقةفيالسلطانموتتسئبوقد

هاجمه..المنصبهذا-اللطانزوجة-خاتونتركاناليهأسندتوعندما

سلطانأ،-السلطان)بن-رقبركياونصبوا،اربا)رباج!دهومزقواالنظامية

قتلآلمهمقدالناسعامةكانوئا.الخواجةأبناءأحد(؟)الملكلعزالوزارةوأسندوا

فقد..جددوأعوانجديدسلطانيدفيباتقدالأمورزممكانوئا..الخواجة

.المفروضالنحوعلموتهفيهميؤثرلمولهذا،ماحدالىمسئولأملكثاهاعتبروا

صراحة:فيالدولةوشاعر،الثعراءأميرالمعزىيقولذلكوفي

دنيانا،عنوابتعدا،راينهماوالملكالوزيرطوىلقد-

وأعظم.هذهأكبرمنمصيبةبناتحلفلم

..مليكهبموتجراحمنلهماناالقلبيكفيكانلقد-

(2).ويتقلم.الوزير.ممرعالمليكموتيسبقلملو

الخواجةوفاةبعدالسلطانوفاةجاءت"السلفتجاربمؤلفويقول

.(3)الناسنظرفيقدرهاعظيمذلكفأفقدها

هـ(485رمضانمنالعاثر)الملكنظمموتبينماالفاصلةالمدةوتبلغ

ملكاهفيهيمتدح،فجراللطانثاعرالأنوريديوانفيوردلتمتدأمقتولاْوفاتهأرخح=

:عمرهعظماء.أحد.ملكاهنب،رجشبن

ملكاهقتلذكرىجذدقدشجرمأتمكانإذا-

ملكاه.المعظمأيها..وفرحهمالمأتذلكعدفإنك

افبهلماطبقاْهـ(493)تليلةبواتملكاهممرععقبكانتيألأنوردةولاأنرأىويعزز

.(.)المنرج!0للدكتوراهرسالنيفي

.()المترجمحينالملكعز(1)

بثىزينيخامدومصىبردندخويثىرايتازجهانرثهنئهدتور(2)

لهركثىنجودىدتوركركتنرثىشاهةزمر!ثدىكهدلبى

381عى،اللفتجارب(3)
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غيرانيومأ"1وأربعيناوخمسةيومأ43(العمنفسمنشوال15)ملكشاهوموت!952

بيهقتاريخصاحب-البيهقيويرىشهرعنتقلأنهايرىالسلفتجاربصاحب

.يومأ"2(33أنهاالكاتبعمادويؤكد،يومأ04عنتقلأنها

:ملكشاهرثاءفيالمعزى1"صويقول

.للخطر.الشعبمصلحةوتعرًضتالدولةأمرهان.ْ

.العادلالملكوشعبهاالدولةفقدتحين

،والغربالشرقفيالحادثةهذهأثريقاسأنصعب-

الهائل.لدوئهاوالبرالبحرفيلهان)و

..واعجباهوماتخ!!ثوالهاتخ!الناسقال-

المسائل.هذهيدركونممنالوالهةالقلوبذووالمقصودَففَهِم

.ثرور.منطباتهفييحويهوماالمقصوذعرفوالاَن-

.الاضطرابوالدولةكلُملاأورثقدشوالفيالشاهفموت

.شهر.فيالأعلالفردوسالىالشيخالوزيرانتقللقد-

..الابملكنابهلحقالتاليالشهروفي

،الاهوزيربذهابرث!لاوعفهاالدنيافهاجت-

والشر.الهياجسيبلغحدأيالىاحديدريولا

_.lSLالبلايا،هذهيتوقعأنقطلخبيرن

.رث!بلاعلماءمنعالمذهنفيلتخطركانتوما

.السلطانعجزعنفجأةاللهقوةكشفتلقد-

.السلطانعجزوانظراللهقوةفتأمل

..دنيانامنالوزيروهذاالملكهذامثلفذهاب،اسفاهوا-

انهامراحةيقولفإئهذلك،ومعيوما35ْكانت%لفاعلةالمدأنالمؤتفذكرهااللذينالتاريخينمنوافح(9)

خطأ.وهذا،يرمأ،هأو،3

.62ص،الكاتبعماد(2)
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(1

(؟).الهيلمانوأضاعفجأةالحسنمنهاسلبقد

الخواجه:حقفينظمهاالتيمرثيتهوهذه

الظم،فقدقدافلِكفلكبأنالقوليمكنكيف

.قوامأوعمادبلاأضحىالرسولدينوأن

،الثرىواراهالوزراءصدربانالقوليمكنكيف

.الغماميسترهالأرضبدروأن

،هدًهموالدهرألانمناللهقدرةألانتقد

.هضًوروالحظساسمنالفلكعجلةتضًورو

واقم،مكانهولزملحظةفيالعالموانعلم

مقم.منبلقهعندماوتوتفتلحظةفيالأمةوبليت

العالم،يصطادكانمنالعالمصيدأصبح

باخطركارملتشدخطربيدولتضغل

دادكرزشاهوملتدولتثدتاتهى

وغربضقدرحادئةايناندازهْامتمثكل

وبربحردرواقعةاينآوازهاصتهايل

عجباىثوالأصتمردمان!تدئرريده

راصضاسانمعنىدلمعنىازينبود

ضاهمركثازثدمعلومكنونمعنىاينشر

وزيرزيرثدضوالدرمهودولتملك

ييردمتوربرينبفردوسمهلحريكرفت

شاهدستوررفتنازوضريرشورجهان!ثد

ضميراندررانبدزيركهتيبلاهااين

آثكارسلطانعجزيزدانقهرناكهكرد

يخيناينووزيرىثاهجيناينلريغااى

-79".
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دكرماهىدررفتاوبصازبرنائاه

ضوروثراينرصيدخراهدتعجانداند!ك

فكراندرنجدراداناهححرادثوين

نكرهـرلحطانوعجزببينيزدانى!ر

وفرزيبآنباناكماهجهانازبرفتدجون
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حلقه.فيالعدؤكانمنالعدؤحلقفيوصار

..بغدادطريقفيشبكةالأجلعئادنصبلفد-

الصياد.شبكةفيالثمينالصيدفوقع

كالحسنم.بناتهفيالقلمكانالذيذاك-

..محاكاتهاعنوجزوارسالتهفيالخصومحارالذيذاك-

.موالحطالموترسالةروحهبلغتحينالعجزأصابه

..مالَالاللبصرجؤز!لقد،الوفاءعدمتمنيادنيانايا-

.حراموجههنورإلىالتطفعيكونأنأجزتمذ

..الذيذاكلاهلاكغمدهمنالحقدسيفسللتلقد-

نمقدغمدهفيوالسيف..دولتهفيالعدلنثر

..عليهالحزنظلوفي..ماءوجودهتراياحلمهكان-

.الكرامعينفيوالماء،الكفاةمفرقيغطيالترابصار

الواقع،بقيامىجرىماقياسللخلقيمكنلا-!539

المنم.فييرونهاوكأنهم،العجائبهذهيرونهموها

،ملِعلاالعالممنحملتلقدالعالموزيرملكيا-

الزحم.يومالىعناالستارلقدحجبك،الدينقواميا

جماحها،وكبحتالدنياقيدتوخهيكبامركمنيا-

اللجم.وألبسهفجأةعمركجماحعزرائيلكبحلقد

عليك،حزينةالعزاءبساطعلىالوزارة-

الإحتشم.ثوبترتدي..غيابكتبكيوالكفاءة

طولا،مروكيماثلالظفرحديقةفيسرومنما-

التمامقمر..كإشراقتكالفضلفلكفييثرقولا

وبكاء،نواححلقةملككحولالموتعقدلقد-

الأنم.ملكواستوعبت،الأنمالحلقةهذهشملتوقد

بمدحك،دائئمالسانهيطلقكانمنان-
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.الكلامعنالمصيبةوأعجزته،الهجرناربإثيرحلقه!جقد

..لهماحذلاوالمحسرةفيبكاكلقد

والغلاموالقريبالولدفيهمأناس

والنيلة؟الزعفرانصفتيبينيجمعونأناس

القتم.يعلوهازرقاءوشفاهمصفراءفوجوههم

،الدواملهيكتبولمانتهىقدالدنيافيعمركيكنان

الأنم.بينويخلدالحثريومإلىآثاركذكرفسيبقى

المجيد،العرضحملةمنال!حيةعليك

السلامدارخزنةمنالسلامولروحك

..المعزىصبرثوبالحسرةمرئتلقد

(1).ينملاالصبرحيلهوكتبالدنيا،دامتماالسلواناللهألهمه

الفاريي:النص(1)

نظامبىشهةملكشدكهكتنتوانكى

زميندروزيرانعدرضدكه!تنتوانكى

نرمدهرثىبوكهآنراكرنرميزدانمر

مكاندريكثدمعدومزماندريكعالمى

شكارراعالمكوكردآنعالمثكار!ثد

قرامييمبربىدينشدكه!تنتوانكى

غمامزيرزمينبدرثدكهثنتوانكى

رامبختضىبوآتراكهكررامكرلحونجرخ

مقاميكدرثدمدروسنفىدريكاش

بكامراديثمنكوديدآندشنبكامثد

نهاددامىاجلصيادبغداددرره

بدامافتادشلحرصيدىومحتضمضكرتبس

تلمأونجاناندرحامجونبودىآنكه

حامجوناوفرتتدرقلمكريدهمىخون

ضدندعاجزهمىأوبيامدرخصمانآنكَه

=ييامآمدزمركثاوبجانجونعاجزبمت
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المشئاتحولوالكلام،محامدهوذكر،الملكنظمخواجهآثار(2)حرث)ن

التيالكتبودورأسسها)3(،التيالنظاميةوالمدارسأنشأها،)2(التيالخيرية

حرامكردكطبمربراوطلعتتافروغحلالكرديبصررنجوفا!جهان-أي

نيامازبركيديهلافىاندركينتيغدوفئيامأفدركردعدلتغآفكه

كرامخمدروآبكفاتفوقبرخاكاندرغمشوهستآبوجودضخاكحلضبود

درنيامكَوئييتدهميضكمتيها!لنازفباسهرنيامندخلايقيداريراصت

قيامتاروزيردهدرضد.دينقوامويعلمعالمازبرديعالمضاهوزيراي

لكامعمرتبرصرناكَهعزراثيلكردهفاركَيتيبرسركرررونصبامرأي

احثاملباسدرتوكَريانبيكفايتشدتعزيتبرماطكَريانبرتووزارتضد

تمامهنرماهيبهرختودرجونبتايدنهبلندصرويظفرباغتودرببالدجوننه

أنامضاهوهميرثاراندريناصتمانامكثيداندركَردملكثيونقويبركَارمر!

توكامهجرآس!زبرمصببتداردخكبرداشتيتوزيانبمدحيبوصشهآنكه

وغلاموبيوندأزفرزندخلقنهايتبيأندأقاررغريوتودروحرتغس!داب

تامولبهافياصتكَونزعفرانمرروسانكزصفتكَو!بودصتندونيلزعفران

مدامتامحثربودتوخواهدآثارذكراندرجهانمدامعمرتانداز:كَرنجود

اللامدارازخازنراصلأمروحتبادمحدعرضحاملازرانثارثخصتباد

يناملاحيكردمعزاراتاجهاقكردجاكمعزيصبرجاما"حسرتدمت

Iعامفيالمؤلف"سيامتاعه،:اثالقيممؤلفمناكثرالملكلنظام(1)/ص = -jb I At.م؟،

يندباصميمىوقد..الهجريالتاسعالقرنفيالكتببطونمنأحفادهاحدجمعهالذيوالوصاياالهحآ3ى

التراجمكتلناحفظتهاالرصائلمنعددأالملكنظامترككا.النميحةو!!-الوزرا

فيوهوآضرنامه"بفوانكتاباليهينبكما.)ملائهمجالىمنعددأوترك،المصالحروامهات

كتابالالرجوعويمكن.فقدقدأنهكا،مؤلفاتهمنبانهالجزميمكنلاولكن؟،الرحلاتادب

19)"تكلمالار" 0 - 186 e)المترجمومحتوياتهاموْلفاتهحولالكثيرلمعرفة().

وينفق،إنانألفعرإثنيعلىرزتهويجري،حاجةذيكلعلىالأمواليغدقنحياْجوادأكان(2)

يخفقهماجابالى،الدولةاموالمنيأخذهاالذهبمنثقالالفستمائةعلىيربوماذلكسبيلفي

بتاعلامفيالأعلام:الهروافى؟81.ص،دمقيختارذيل)هغلالومحصولاتهواموالهمن

لعطاثهنيلاْوأكئرهم،لديهخظوةالاسأكبرالمتصوْفةوكان(17عىهالقاهرةطغ،الحراماله

.()المترجم.هـ(485حوادث-المظم:الجوزي)بن).نحائهمنو)فادة

وحرعى،الظاميةبالمدارسعرفتالأمماروحواضرالمدنأمهاتفيمدارسالوزارةائاءأص(3)

ومن.الفكررجالمنالعديدخرجتوقد،الأضعريةمنالافعيةفيهابالتدري!يقومأنعل

،مروونظامية،أصبهانونظامية،نثابورونظامية،بغدادنظامية:وأهمهاالمدارسهذهألْهدم

=أدتوقد.وطرسوآملوبلخوهراةالموعلونظامية،البمرةونظامية،مكرمعكروفظاية
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يمكن(2)باسمهائفتالتيوالكتب،أجلهمنالشعراءنظمهاالتي)؟(والمدائحبناها

حالهعلىصدقشاهداللمعزىالبيتانوهذان.سمتقلةرسالةموضوعتشكلان

:يقولففيهما،حياتهفي

..المذابالشهدكأنهكلاموالأدبالشعراربابعنصدركلما-

.الآدابومؤلفالشعرمصنفأنتكنت

..للكلامافتتاحيةثنائكمنيجعلونفهم-

(2).للكتابومقذمةاس!هلالامديحكمنويجعلون

الخواجةبمدائحالكاتبلعمادالقصروخريدةللباخرزيالقصروتزخردمية

الخواجةمدائح"الجرجانيإسماعيلبنفضلعامرأبو"جمعوقد.مادحيهوذكر

.(الثرفقلائد)أسماهكتابفيكلها

0**

لعرفة.والأثعريالافعيوللمذهبينللياصةالخضوععليهااخذوان،الائهامنالغرض=

177صتكلمالار:إلى)رجعالموضرعهذاالكثبرحول - 17 i،71عى2صالبكيطبقات

لةمحهالهاد!عد؟239صهـ،1306مصر،الملوكمراج:الطرطوضيبكرأبو؟75-

عامالقاهرةلأدابقذمت،دكتوراهةل،سر،اللجوقيالوزيرالملكونظامالوزارة:)دكتور(

)المترجم(.م1959

خزنةLdp،نادرةومؤلفاتمخطوطاتبهاالنظاميةللمدارستابعةللكتبخزائنفاككانت(1)

4819جوتجن،وستعلدنشر،العبادو(خبارالبلادآثار:القزويي:(نظر.وموظفون

324صشيفرملحق،طهران،اللفتجارب:هندوضاه؟227ص

.Irv،135عى3ص،الطبفات(2"

باآومؤلفضعرمصصتر!استنكوسخىهركجاضعروادبزاهل(3)

كلامتوابتداىمديحكتدهمىكلامتوافتاحثناىكدهمى
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[54]

كن!ءَس

وعئمالهالديوانراءوزبقية

محمدبنمنصوربنمحمدالملكثرفسعدابوالدينعماد-2

الخوارزمي

هـ(494عامفيوفاته-الاستيفاءديوان)!احبمدأَ،كم

رفَصَس

المستوفىمنصوربنمحمدالملكثرفسعدابوالدينعادالخواجةشَغَل

لخواجةمرؤوسأ..أرسلانب!لأالسلطانعهدمنذالإِستيفاءمنصبالخوارزمي

كرمأأكثرهمومن،ونسبأحسبأالسلاجقةوزراءأشهرمنوهو.الملكنظم

يومكلفييلبسرداءوستينثلاثائةيمتلككانانهويقال.وثروةوفضلأوخيرأ

خلعأو)حدأأهدىو)ذا.العموفصولالأيممعمتناسبأيكونبحيثأحدها

.الثيابخزانةفيالجديدووضعأعطاهلمابديلأخازنهاعذ،عليه

الملكثرفأرسصألبأوفدلمحههـ،59عمصفرمنعثرالانيوفي

،حمراءوياتوتةنفيسأمصحفألهأهدىحيث،بغدادفيالخليفةالىالمستوفى

علىبناءببغدادنظاميةمدرسةبناءفيءبدىقدأنهوراى.السلطانرسالةوسفمه

مدرسةوبنأءحنيفةأبيضريحعلىبناءبتشدأمرهفأصدرالملكنظمأمر

.الطاقبابمحلةفيالاممذلكلأصحاب

بابتعلولافتهعلىالبيتينهذينالبياضىجعفرأبوالشريفكتبوقد

المدرسة:

اللحدفيالمغيبهذافجغعهمشتتأكانالعلمهذاترألم
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(؟)دعسالعميدأبيفانضرهافضلميتةالأرضهذهكانتكذلك

وكان،أرسلانالبوفاةبعدماإلىالاستيفاءمنصبفيالملكضرفوبقي

وموتالخواجهمقتلقبلمنصبهمناستقاللكنه،لهومعيأالملكلنظممؤيدأ

توفيوقدالخدمةمنالسلطانيعفيهكيدينارألفمائةودفع،بفترةالسلطان

2)هـ.494عمأصفهانفيالملكئرف

أخرىمدرسة(الطكبابومدرسةحنيفةقبرأبيالىبالاضافة)بنىوقد

براليستانيموسىبنمحمدبنأسعدالفضلأبووكان.مروفيللحنفيين

وقد.الاستيفاءديوانفيالملكلشرفالنائبمنصبيشغلالقمى)3((بلاساني)

ديوانفيأستاذهمنصباحتل،كماالملكبمجد-الخوارزميالملكثرفبعد-لقب

.بركيارقوزراءعنحديثناعدالملكمجدحياةعننتحدثوسوف.الاستيفاء

مرارأامتدحهوقد،المعزىالشعراءأميرممدوحالمستوفىالملكشرفوكان

مطلعها:قصيدةوفي.ديوانهفي

يارعارضشكفتههماناستومهلَك

همواربودمهشونورثلثونهكه

ترضه:بسدادومطالبأفادحألهعزئيقول

..الأفكاروتتعبني،قلبيعلىصعبةالعشقوسوسة-

الأفكار؟ويهجرتلبيالوسوسةمنيشفىكيفلكن

..ب!لقالىطريقهاالوسوسةتعرفوكيف-

الأبرار؟سيدمدحداخلهيحوى

rr،32عى"عماد(1)

.-Attuالكامل(2)

ص،الدمية،06ص،د)عاالقمىبراوشانيمرسىبنحنغالبابوالملكلثرفلالأوالنائب(3)

مجدبعدهومن،جرفادقانينجببعدهمناللقبذلكونالالمنمبذلكاحتلْوقد.(105

الملكء
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كأ+بزكل

..ش!ائلهبفضلالذيالملكشرفالدينعماد-

المختار.محمددينيسطعمادائئما

..كفايتهبفضلالذي،السعدأبوالسعادةعر)نه-

الكبار.الص!دالملوكلملكمديحنايزداد

..الشعراءبقيةدونجوارهفياعيش)ني-

والصغار.الهوانلا..العزْةالسعيدجوارهفياللهمليفاكتب

..صدفمدحكفيطبعيمنليأصبح-

الحضئار.علىانثرهملكيأدرأمنهأصفع

نهار.ليليرهقهماترضأأخملهمابأنتسمحفلامنتكبجملورقبتيظهريينوء-

تقريبأ،دينارةئاَمسبمدينأكنت-

.ديناراربعمائةسدادمنفتمكًنت

سدادها،يجب..دينارمائتابقيتوالاَن-

ترار.لييقرأوصبر،ذرةوالألمالغملييتركولا

.النحو.هذاعلىاموريسارتاذِإف-

دينار؟)9(الألفأوالخمسمائةعنالحديثلزومفما

ععبدارمزعثقبردلوصسهاكركه(1)

تيمارخرردكىعثقزوسرسهدلم

لىدبسوىمومهوبرد15رجكرنه

أبرارسيدمدحكندخول!حرزكه

وأكزثمايلالملكمْرفدينعماد

مختارعمددينفروزدهمى

وأكفايتكزسعدأبوسعادهير

ضكارملوكثهمدحفزايدهمى

واخدمتجراراندرمنمزثاعران

جوارخجةاندرينمرادارعزيز

نودرمتايشطبعمرااصتيثدهصدف

ئارثاهوارلحرزصدفكنمهمى
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يمكن،الملكضرفمدحفيالأبيوردينظمهاغراءأخرىقصيدةتوجدكا

(؟)(02)صديوانهفياليهاالرجوع

،أصفصبرسُرا!بي

*ا،ط"كاأر!أ!اي!!اايخمايىصس،

"،

نتنتزيربارمنوكردنجربئت

باردارمزقرضبروىمداركهروا

مرابردقرضديخارضمدقرب

دبنارعدجهاربترحلكزاردم

ورنجوازغمبمانداكنوندينارلحويت

وترارضكيباىذرهمراامتنمانده

شردتماممنكارجوهمىقدربدين
هزاروززيانصدبايدهمتنجهمخن

.02ص،ابيوردىديوانانظر:(؟)
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*"!ث

نصرأميبنالدولةكالمحمدبناللّهفضلالرضاأبو-3

الزوزنياحمدالقاضيبنالمتاح

هـ(476عامحتىوالإشرافالإفشاءديوان!احب)

نصرأبوالشيخوأبوه،محمدبناللهفضلالرضاابوالدولةكمالكان

سيدبهونعني..الدولةكمالوابنه،محمدبنأحمدالقاضىوجذه،المتاح

وبلاغه.وترسثلوأدبشعررجالكلهم..محمدالملكمعينالمحاسناباالرؤساء

وكتابه،العصرشعراءكبار-منمحمدبناحمدالقاضى-أيالدولةكمالجدوكان

وهذه.القصردميةكتابةفيأبياتهمنبالعديدالباخرزياستشهدشعرديوانوله

الدولة:كمالوالدنصرأبيلابنهكتبهانظمهمنأبياتأربعة

نصرأبيعنديالمرضيًولديعلىوراحةوروحوريحانسلام

الذكرسوىأريد..عماوتمنعنيوجههطلعةالأيمتذكرنى

الهجرمنسالمينونغدوونمسيطلوعهصباحأألقىليتنيفيا

الدهرآخرالىيحعصليتهوياعودهوقتإلىأحىليتنيفيا

بقوله:والدهعلىنصرأبوالشيخرذوقد

صدريمنأنمقماوتمحوتسيلوأدمعيكتبت)نيأبيلعمر

أدريلاكنتماالأيمغدرتنيالنوىماذلكقبلأدريكنتوما

أمريبهيستقيمصنعأاللهمندعائهبيمنأرجوولكني

الدولة:لكمالالموجْهة-محمدبن-أحمدالقاضيهذاأشعارومن

خالياحاليجيدفيهاأعانقولياليالناايامأاللهسقى

-AA-
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بدننهاالزمانصدرفيكنلقد

فأقبلتخالاالدهرلوجهوكن

تذكراالأالأيمتصرفت

النهىأولىبينالدهرصنيعوهذا

أرىليتننليليىزمانعلى

لئاليااللياليسلكوفيصدارا

خالياالخالعنثهرحوادث

خواليامضينأيملبهجة

فتقالياقلىيكلفهملم)ذا

ولاليا)؟(عليلازمانطلوع

وقد،أشعاروراويةأديبأنمر-أبااليئبهونعني-أحمدالقاضىابنوكان

(2)طريقهعنعهدهعلىالسابقينالثعراءبعضأشعارالباخرزينقل

هـ،476عمحتىوالإنشاءالرساثلديوانفييعملالدولةكمالوظل

سيدوكان.عنهينوبمحمدالملكمعينالمحاسنأبوالرؤساءسيدابنهوكان

منأنه(3)مقالهجهارصاحبويرى،فارسفيالمهرةالكتةأحدهذاالرؤساء

المشوفى.الملكثرفمجالىجانبالىمجالسهيطالعأنكاتبكلعلىالواجب

،كثيرأاليهيأنسالسلطانوكاناليهالمقربنوأحدملكشاهندماءمنأيضأوكان

مصاهرته.بشرفيفخرفكانالملكنظمخواجهأما

للخواجة؟بعدائهماهـ(476عم)الرؤساءوسيدالدولةكمالائهموقد

ومن..الملكنظمالىخائفأالدولةكمالولجأالرؤماء،سيدعييالسلطانفسمل

الرسائلوزارةفيمهمتيهماالسلطانوأسند،تمامأمنزلتيهمابنواليالأبفقديومها

الملك.نظمخواجهبنالملكمؤيدعبيداللهبكرأبيالدينشهابالخواجةالى

بتلكعهدثم،عنهنائبأالطغرائي)سماعيلأبا-البدايةفي-الملكمؤيدواختار

.(334-333ص،للكاتبالمملوكةالخطيةالخة)القمردمية(؟)

.142ص"الابقالمرجع(2)

مراتعدة(مقالهجهار)كتابهطغوقد،المرقديالعروضىالظاميعلبنعمربنأحمدهو(3)

190r?)بمبايفي:لأهميته =_.? r' rهـت9327)ليدنوفي(م1901=_.132،،م

وطباْ،والخابعزامالدكتورانالعربيةالىترجمةوقد.هـ(1311)طهرانوفي،(م1909

.()المترجم.م1948عامالقاهزفياترجمة

يم!مجبلجي9-
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س.،ىل+
ء+،

لكمالالتابعينالمهرةالرسائلكئابمنواحدالى-السلطانأمرعلىبناء-المهمة

أبوالأديبتولىوقد.الزوزنيأحمدبنمحمدجعفرأباالأديببهونعنيالدولة

واستقلْ،الملكمؤيداشقالةبعدالسلطانيةالرسائلديوانرياسةالزوزنيجعفر

كمالبعد-المنصبهذاتولىثم.سنرىكماالملكبكمالبفُلو،المنصببهذا

حتىالمنصبهذايشغلوظل،الثيرازيمرزبانالغنايمابوالملكتاج-الملك

(2)ملكث!اهوفاة

الترتيب:علهمملكشاهعهدفيالرسائلديوانوزراءفان،عليهوبناء

الرضا.أبوالدولةكمال-1

(2)الملكمعينالمحاسنأبوالرؤساءسيدولدههوونائبه

(3)الملكمؤيداللهعبيدبكرأبو-2

ابوجعفرالأديبتلاهثم،الطغرائيعيلهوأبواسماالبدايةفينائبهوكان

وزني.الز

.الزوزنى)"(مختاراحمدبنمحمدجعفرأبوالملككمال-3

.افيازيفيروزخصرومرزبانالغنايمأبوالملكتاج-4

أبوظلوقد.الأردستاني)،(حسينبنعليأبوالفتحالدولةمجيركياونائبه

.ملكشاهتوفيأنالىوظيفتهفيالغنائم

وقد،والأدباءالشعراءمشجعيمنالرؤساءسيدوابنهالدولةكالوكان

ططاناْبهالمقتدىاعترتحينلمحمودوزركا6الملكنظاموفاةبعدلملك!اهقميرةفترةالوزارةتولى(1)

54عام A-مصرعهوكان.ملكثا.حياةفيلدهمالمعاديلموقفهالظاميةتتلهوقد.م0921هـ

.()المترجمم9301هـ=486عامبروجردفي

فيابخرزيذكرهوقد،يحسبنكلالحنأبو)ممهالرسائلديوانفيآخرنائبالدولةللكماكان(2)

.238عىالدمية

محمد.اللطانوزراءعنحدثناعدعهتحدثصت(3)

بعد.فياتالحديثيردصت(4)

شجر.بوزراهالخاصالفملفيتنتحدثموف(5)

-90-
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نستنتجالدولةكمالحقفينظمهاالتىأشعارهومن.ديوانهفيكثيرأالمعزىذكرهما

-:تاريخيينأمرين

المؤيد.الأميرهوالدولةلكمالالآخراللقبأن:الأول

كماليمتدحكان-برهانيالملكعبدالأميرواسمه-المعزىوالدأن:الثالْي

ملكثاهجلوسعمهـ)46ءعمفيتوفيتدبرهانيكانوئا.السابقفيالدولة

هذافان..أرسلانألبجهازفيالشعراءأميرمنصبيشغلوكان،العرضعلى

ألبحكمفترةفينفسهالرسائلديوانفيالرئاسةلهكانتالدولةكالأنيؤكد

يثرفشأنذلكفيشأنهوكان،بمدةالعرشعلملكشاهيجلسأنوقبلأرسلان

المستوفى.الملك

بقوله:المعزىامتدحهوقد

لنافأعادالقامةالمديدحبيبيليأعادالذي،المؤيدلدولةشكريجزيل-أقغ

.الوفاق

(؟).الفراقوبلاءالمشتاققلبيبنارمتأثرأومرقديمضجعيهجرتأنبعد-

وعلؤ..القومكبيرالمؤيْدعظمةأدَكؤمالورقعلىمديحيأسلوبيكننِإف-

..مكانته

بفطنته.لدنياهوأخضعها،بالحكمةالدنياطؤعالذيالفردالرئيسفلأنه-

ارتضى.وبهاالقدماءخدعبهامؤكدةةَنسخدمتهدوامصارلقد-

الرضا.أبيمنضياءهاوتستمدنورهاالدنياتكتسب-

،2).الرضاالإمممنوجمالهزينتهالمشهديكتسبكما

اريدموْدولتثكركنمرهزا(1)

فراقوازبلاىثتلقدلآلىاز

برترطاصاصتمنمديحطرازوكر(2)

حكمتازمفرداستجهانىكهمقدمى

ضدمؤكداومتخدتمدام

وضياءنورهيثهجهانرارضازبو

قدراسهىدلبربمنبازدادكه

ومرقلرا.وئذبودمكذاضتهفرو

عونجدرامهنروعلومجدمحل
مفرلحراباناينجهانكئةمطيع

مؤكدرافتضدفريفتهقضا

ثهدرارضاتازوزبزيختجانجه

حال!محث91.
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والمجد.الكمالالعاليالدولةبناءيستحقاسمكبفضلالذيأنت-

أحمد.بننمرعبيدكلأخجل،عصركإلىعادأحمدبننمرلوأن

..الأبدإلىالأبجديةالحروفضاعفتولو-

.(؟)السؤزيادةالأجدادونصيب،الفخرزيادةالآباءنصيبلكان

ه!**

..وغربهاالدنياشرقفيقلمكيخطهماالىيحتاج-

(2).الأبواقأجلهمنخف!توالطبوللهتقرعأنيستحقمنكل

!ية!يه!ية

دولتك،عظمةبفضلالذيالبرهانيالمعزىذاكأنا-

واستحسانأ.قبولأفتجدالأشعارأنشر

..التاليالعمفيأتئمرعايتكوبفضل-

بمديحك.تزخرمجلدمائةكتابة

:تقولتجعلكمنزلةأبلغلكوخدمتيمنكوبقربى-

(3).الأوحدالأميرذاكغلامياأحفر

مطلعها:قصيدةوفي

روزثارزراهمنزليازدهشمر3جون

منازلوزمباركديلممنزلي

التالي:الخوعلىالمديحةفيالمعرىيتخفص

اختيار

انحقذنويافتزنامىكىآننو(1)

بازآيدأحمدكَرنمرتر.بروزآر

تفيفابدكىتااكرابجدحروت

عتابخدوغربثرقدرتركلكيمد(2)

سركنمكهبرهافيمعزىآنمن(3)
كمنمامدكرنورولباهتمام
نوكوئىى-ربحدىنوزخدمت

-92-

صمدرافيعاللهولتلكما

احمدرافمرتوعدكتدخجل

وجدراعرأبزتوفخرصتآنازفزون

وطرمراكوسصاوارهتآنكههر

رهرابىهاىثعرتودولتبفر

مجلدراتوعدبمديحنكاثة

اوحدراامبرآنبيارغلامابا
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الدنيا.ملكالدولةكمالالكريمالصدر-

شعارأ)1(الرسولتدبيمنلهيتخذالذي،المرتضىالرضاأبو

،الجنانغصنوقلمك،رضوانوجهوجهك-

السلطانملكفيالفردوسأحسويفضلك

..والقلمالسيفمعجزتاومنكىٍلعمنكان!-

القلم.وأعطاكالفقار،ذاعليااللهأعطىأنإلى

..آنكلفيقلمكيقبًلفلكهفيالميمونالنجم-

(2).السلطانرسالةلتحرريدكتمذحين

6،9]-

8 * a

..فخرهويبدي،ولدكيثرفبكالذيالمولىأيها

.الثمرةوابتك،والإقبالالعزشجرةأنت

..والتكريمبالتهنئةجديرينمحمدَيناللهخلقلقد

بالعنصربالتهئةالجديرمحمدوئانيهما،بالنبوةبالتهنئةالجديرمحمدأحدهما

الكريم.

الطالع،السعيداللهرسولمحمدذاك

الساطع.النجم..السلطاننديممحمدوهذا

القويم.نهجهالدينعناخذوقد،لعبداللهيتسبذاك

العظيم.مسلكهالجودعنأخذوقد،اللهلففلينتسبوهذا

ئعاربيغبرتدبيرمرتضىرضاىبوجانثاهلولتكالكفكافىمدر(\

2)

توكلكطوبى!ثاخدارىتورضوانصورت

وارفرلحوسجهانملطانملكلنمتووز

وقلمتيغمعجزوزتوبودتعلىاز

الفقارذوراوعلىدادايزدقلمتاترا

دهدكردونازبرصهبكلكتميموناختر

ن!ارملطانبرنامهْتودمتكذاردجون

؟ط39صى-

!*ء*
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التعظيم،ذاكعندثابتبنحسانوجدلقدط

والتكريم.الثهرةالمعزىنالهذاويفضل-

..والكرمالرعايةصنوفمنصنفأي-

(1)إإالنعمولييديبينمثولىلديلييقعلم

مطلعها:قصيدةوفي

ثردونثنبدقكردليلصورجادوستيكى

كَوهرمخزوننهفتهداردجادو!اندركه

المعزى:يقول

..ممدوحنا..الرضاأبوالعاليالدولةكمال-

عهدنا.الىآثمعهدمنالفضلفييضارعهأحدلا

؟الاخرونو)حسانكوهمتكجودكإلىيصلكيف،مولاي-

.جيحونساحلعلىحائرةتهيمبعوضةالاأناما

وأعتابك.بلاطكخدمةأبيعنورثتلقد-

ببابك.أقف..المنةلتلكوعبدالنعمةتلكعلىلأشكركواني

خوردئستاندرتوفرزندكهوند!خدااى(1)

نوباروفرزندواتجالىعزدرختتر

ت!هتسزاىايزدآفريدمحمدلحو

تياردرمحمدويننبوتدرمحمدآن

بختنيكل-ررايزدانبودمحمدآن

بختيارنديمىراسلطانهستمحمدوين

رعمآورددينوزكردنسباللهزعبدآن

كارآوردوزجودكردنسبانفضلزوين

بزركثثابتمرحانكردمتيكىآن

ونامدارعزيزرامعزىداردهمىوين

وزكرمكرامتازنكردمتعنكرباجيت

ثهريارتختكىعنايتوزرعايتاز

-94-
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..مولاهخدمةفيأبيهمحلالابنيحلأنالأفضلمن-

صاه.دون..برهانىعنالمعزىينوبالأبيدفنفحين

..معطاءالعالمفيسخيأيمنأكثرتعلموأنت-

الشعراء.الشعريظموكيفالشاعريةتكونكيف

العظماء،لتاجيصلحلالامعحجرفكل-

الشعراء.بدفتريليقلاموزونشعروكل

..بيضاءيدذو..مثلىشاعريلزمكفأنت-

(؟).الأغنياءاغنىقارونخزانةكجواهرشعراينظم

معينالرؤساءسيدالمحامنبأبيأيالدولةكمالبابنمرتبطأالمعزىوكان

تذمهالذيوهو،الديوانوأصحابالوزراءمنسواهمنأكثر-محمدالملك

والإنعاماتالخلعمنمرارأأفادهالذيوهوالشعر،)مارةفمنحهملكشاهللسلطان

مطلعها:تصيدةفييمتدحهالمعزىنجدلهذا..السلطانية

يغمازنىهمىمارادلبدلبرىويغماخلحخوبان!ستارهأيا

كصرارضابوصتودهعالىدولتكال(؟)

اكونبازتاآدمزهنراندرنجود

احانهتبجودبيجونتو!خداوندا

جحونساحلبردوانحيرانلةْجرننم

دارمبدرازميراثدرآهبرينخدتاينمن

مرهوننمنكاكرينثلارنمنعتوزين

باشدبدربرجاىكهخدمتبدينبهتربر

مدفونبدربرهانىزنايببردجونمعزى

لمLoلحرنقادوهرصراتزهردانىتوبه

جونهمنشعروكارجونتضاعرىثغلى

روضنبودخكىراكجاوافرتاخثايد

موزونبودضعرىراكجاودفتركرجلايد

آوردهبرلصايدبايدمنجوضاعرترا

قارونءخانهزكوهرهرثعرىكردهنظم

-5"بملحر
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ثناياها:فيويقول

..اللطيفالغزالأيهاغزلمناليكاوجههماكل-

الرؤساء.سيدلمدحمقدمةالاهوما

..الكريمالمحسنالمحاسنأبوأقلِككلُملامعين-

اللقاء.الحسن،الطالعالسعيد،الأعظم،السيرةالعطر

.الحر.الحكيمالثريفالسيد-1621

(9).الأشياءحقيقة..كفايتهبفضلالعقلعينتبمرالذي

.ابطاء.بلاالفتوححجةتوفعبقلمك-

عناء.دونالملوكحاجةتقضيوبرسالتك

زينتها،الملكطغراءتكسبقلمكمن-

"2).رفعتهاالأفلاكتكسبعطفكومن

*0*

السنيةالخلعوآلافالشعر)مارةالملكمنحني-

رعايتك.وحسناهتمامكبفضل

..الشعراءوامارةالسنيةالخلعآلافنالتراهفمن-

(3)!؟دولتكنورفيعاشقدالذيالا

لطيفغزالاىكويمنراكهغزلآنهر(1)

لرؤصااسيدمدحمهْمقدبود
محنالمحاصنبوملكملكمعين

لقاخجته!تر"خوبكريم

وندىاخدآىآزادهىارركوبز

بياثدعقلم!جاوكفايتازى

رواملوكحاجتضودتونجامهْروانفضوححجتضودتوبخامهْ(9)

بالاراجرخاحرامتوزمهربودزيختراضا.طغراىتوزكلكبود

مراصهرياراتداءتوباقامخوبخلعتباهزارثعراامارت(2)

ثعراوامارتخوبخلعتهزارتوهولتبفرمكرياقتكه

-9!ل-
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مطلعها:التيالقمدةوفي

راستنخواندصوراأوتامتكهبتى

ماستقامتاوجوثيرثرهزلفخميده

المعزى:يقول

،لحماهوأسعىالرؤساءسيدبمولايأحتيانيتدريألا-

.والجاهوالسؤددوالرفمةللرقىطلباالجأوإليه

.السيد.الخطفيالملكمملكةمعين-

السعيد.نجمهاويبزغبفضلهالدولةتضيءمن

.الكبير.اسمهبهالإِحسانيكتسبالذيالمحاسنأبو-

النضير.)؟(وحسنَهابهاءهاالمحاسنبهمِتئالذيمحمد

ءعهيي

مادحك-يستحقمنيا،النعموليالممدوحاِكأ-

والثناء.والمديحالجد-عيكبثنائه

..وعظمتكمولايياجاهكبفضل-

الجوزاء.الشعرصناعةفيعظمتيجاوزت

..وجاهمطمنزلتيحولالحديثيدوروالاَن-

الشعراء)2(جنباتهبينيضم..الدنيافيمجلسعقدأينما

هوآخرحكوميألقبأيئخذكانالرؤساءسيدأنالمعزىأشعارمنويبدو

:يقول)ذ(الدولةمجد)

الرؤصامتجدبخداوندمنبنا.وجلهزيادتلحركهساسىهمىمكر(1)

يداصبلواخضرنيكدولتفركهاختريخكضهريارمملكتمعين

متبهاتمامبدومحامدآنكهعمدبدوصنامبزر!كاحانالمحاصابر

ثناصمتحقتوزبهرتوثناكرخن.!كهنعتىولىمتوىابا(2)

جوزاصازبرترنجد.منلحولتجوازئعرعاعتثرخداوندتوبدولت

الثعرامتمجمعآفاقهـركجلاهبهركويخدمخنمنوجا.زفزلتهمى

-9 Vستي.ط،
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مخمورةناعسةعينالنشوانرأيىأسكرت-

قرار.لهايقرلاطرةالاستقرارقلبيمنوسلبت

قبلتها،أنيثفتيعلىتمنأنحبيبيلقلميحق-

الأحرار.شفةعلىتمنَأنالأحرارسيدليديحقكما

..السلطاندولةومجد،المملكةمعين-

والامشقرار.ةعنَملاالدولةوتلقىالملكيستعينبه

..اللهخلقحُسنزينةالمحاسنابو-

(1)المختار.محمددينآيةمحمد

مطلعها:لهقصيدةوفي

برسيميننكارآناستومهآفتابجو

آردبرسنبلوماهلَكآفتابكز

المعزى:يقول

هـدولتِهالملكملكمعين،المحاسنأبو-

للنظر.تحلوالزهرةهوأو..فعلهافيالشمسيحاكىومن

..قلمكفهفيالذيالعظيمهو-

القدر.)2(قبضةفيكالقضاءبهيبدو

السعيد،قلمكمنالعجبليملكني)ني-

(3).الغاليةيلهتموثبان،العبيىبنشرفهوسهم

فراريفرارزلفآندلمازربود(9)

نهدنتأوكاىمنبرلبكهسزد

ملطانلولتومجدمملكتمعبن

خلقعا-بيرايهْالمحاصابر

وألولتومجدئهئاهملكمعين(2)

كو!تلمكفثىكاندرزركوارى

توفرخكزكلكآيدعجبمراهمى(3)

+9 A-

غارخماريرجثمآنبرصمنهاد

احراربرلباحرارسيددصتجو

اتظهاراتيافتهاوازومولتملككه

مختارمحمددبنآبتعمد

نظرزهرهفعلخورضيدالمحاصنأبو

قدردرميانامتكثتهمصورقفا

حورعاليهوماربارامتغابتيركه
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مطلعها:قصيدةوفي

نامهريانسركشبميهرتأثيرزشه

مهركَانبادفصلجونمهربانياروصل

:المعزىيقول

..الكتابوصاحبالشعبوحرالدولةمجديا-

.القرانصاحبالدولةشصى،المحاسنأبايا

.الحشر.يومالىنسلهاوسيظلالكماليةالأمرةتاسلتعنك-

(2).أرسلانألبأصةالعالمسلطانعنتناسلتكما

مطلعها:أخرىقصيدةوفي

دهانهمجوكردتن!دلمكهبرىسمن

همجوميانكردمويتنمكهصنوبري

؟)

الاعر:يقول

كخطك،خطكلوليس،كشفتكشفةكلليس!

.السلطاندولةمجدكقلبقلبكلوليى

..السبعةالأقاليمملك،المملكةمعين

.الدورانعنتكصولادلالا،-تلمهبفضلالدؤارةالسبعةالأفلاكتتيهومن

..كالبنمحمدالكافيالمحاسنأبو

.والإحسانالمحامدوعنالكفايةراس

،عنوانبلاتبلمنالدولةرسالةكانت

.(2)العنوانلهايفعقلمهواليوم

كتابعاحبملتافتخارلهولتمجد(

بخرماندهتوازكمالىونلهود

جوخطتخطىوهرتواتجولبلىمرنه(

اقليمهفتضهريارمملكتمعين
كمالبنمحمدكافىالمحاصأبو

هـولتنامهْييئىزينعواننداثت

عاحبقرانلهولتآقابالمحامنبر

أرصلانألبدود.ْعالمططانازهمجو

!طانثولتمجدجودلدليهرت

-كردانكبدهفتقلشىازنازدكه

واحانعامدوجثمكفايتص

عضانكضنرانامهقلمقكندهمى

-!ء،حائي99-
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والطعم،الشهرةخدمتكوراءمنحققت-

وطعم.شهرة..والإقبالالرفعةفأساس

ثمن.بأيالنعمةهذهلأشتريبأسةالعالمبعت-

الثمن.ورخيصةبل..مناسبةمباركةفهي

..قمريكالجنةفصار،قصريزئنت-

.قصريبوصفيتغنىمعجبارضوانوبات

،واحتراممنصبمنأردتمانلتبفضلك-

المقم.عاليمثلكاستضافةثيممنفتمكنت

مديحي،فيالمتعةوأجدلك-مديحيألفت-

قل!ضامديجي.اليومتىيحفطوالشبالنعمحَ!*****-++وفول!ث!يوضشي

(1).فداك-الوردلا-الروخننثرف

نكَارا

مطلعها:قصيدةوفي

بستانيوسواركَردونيماه

بستانيوصوبماهخردمندانازدستدل

المعزى:يقول

تشاءماشخصكلمنتنالودلالكبجمالك-

الرجاء؟..وحقفت.السلطانملكمعينحبتلتَفهل

..الدولةمفخرة..محمد،النعموليالسيد-

آمدبدتوناننامتوزخدمتمرا(؟)

نعمتاينخريدمعالمهمهفروخنم

مراصاىضىابيارروابهثت

حمتواينيايكاهاينفتمتوياازهم

منعرتجرملانوضدكوىمدبح

أمروزدهىرضاكرمنوعيرتمن

"100-

ونانبائدنامواتجاللهولتاصلكه

ارزان.وهمخورتلهروهممباركهمكه

ضوانرمناىصوصفيدصاهمى

مهانبود!7راجونمكهخوامتمكه

وجوانبيربركنندتوازمديحهمى

ائانجانكنيماثانيبجاىهمه
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.خيلاء)1(فيويسعىالمسلميتدللإقبالهبإِعجازالذي

هي!*"

..القهستاني+بكرأباأنيذكرالكل-

.الذرىبإِنعامهفبلغ..الفرخىعلىأنعمقد

..والكساءبالمالالمعزىعلىانعمتماولكثرة-

(2).الثرىذكرهوأودعت،القهستانيبكرابياسمواريت

هي!هع.

..بالهباتالمخلص8ْشاعركوصلتماولكثرة-

.الزمانوعبرالورىبينحالهوتبدل،ذهبافضتهحولت

الواجب،يقتضىكما..أصطفيتهالذيالشاعرعلىعطاياكفأغلِق-

والإِحسان.الندىونبعالجودفخرفأنت

برهاني""يزجيهاالغدفيلكشكروألف-

ططاضملكمعينمهردارندهْمكرازهركىاتروزىترابردنودلبزببائى(؟)

علمافىنازدهمىاتجاكاعجازازكهمولتمفخرمحمدوليممتخداوندا

ارزانىدائتنجممتاورافرخىؤيككههركىاوريادهمىقهانىبكرزير(2)

قهتانىبكربونامفكندىاندربخاكرامعزىتودادىكهوجامهوزرعيمزب!

اللطانبنللأميرمحمدالرصائلوزير،القهتانيالرخجيحنبنكلبكرأبوالمميدبهالمقصودْ

مادحيهمنالمعروتالاعرالفرخيوكان،وضعرائهعصرهكتابكبارمنكانالذيالغزنويمحمود

الوزفى:يقول.المثلمفربالفرخيبهاالقهتانيوعلالتيوالصلات،وتابعيه

وباصتامبالكامدادضتركغلام!بخواستتهتافىازغلامىهندىفرخى

هندياْ،غلاماْالقهتانيصالفرخىطلب:والمعى

.الجيادصهواتيمتطون..تركياعبدأثلاثينفأعطا.

للمؤلف.الحر()حدائقحواثيالىارجعحياتهعنيثيءلمعرفة

برهاني.الملكعدخواجهوهوالمعزىوالديعنىَ

ت.،حا؟10؟-

http://www.al-maktabeh.com



[65

!

ء:.+،

(1).و)حسانخيرمنلابنهقدمتَهمالقاء

وفي(الدينثرف)هوالرؤساءسيديحملهالذيالدينياللقبوكان

مطلعها:قصيدة

خبريزدهانشيابمكويدسخنجون

أثرىزميال!بينمبنددكمرجون

:المعزىيقول

،الهدىدينثرفخراسانملكرئيس-

العلميكونوبأنبالثهرةالجدير،الحمدأصلمحمد

.الثر.لكافةمولاهأرسلهالذي،الفضلابنالكريم-

(2)والكرمبالأفضالليىأ

الملكمعينالمحاسنأبوالرؤساءسيدوابنهالرضاأبوالدولةكمالوظل

أحدهما..ملكث!اهعهدفيوالطغراءالرسائلديوانهـفي476عمالىيعملان

والحسد-المذكورالعمفيملكشاهعليالوزراءسيدواقترح.وكيلوالأخررئي!

الخواجةيسلمه-أنوثراءجاهمنوأصحابهالملكنظمبلغهمابسببقلبهيأكل

له.يقذمهدينارمليونمبلغمنهميأخذبأنلهوتعفد،وأتباعه

عذةوعددهمالأتراكغلمانهفاستدعىنظرالملكمسامعالوشايةوبلغت

جيادهم.ويمتطونسلاحهميحملؤنفحفروا،المكانلهموعين،آلاف

له:وقال،اللطانواستدعى

غلصثاعريبفرمودىىنعتزب!(1)

وبكزيدىفتىبذيركوراثاعرىزبهر

باثدآفرينهزارانفرداراتوبرهانىز

هدىدينضرتخراصانملكعمدة2(2)

وكرمبأفضالىكريمىبم!رففل
هـ.476نةحوادثالأئير،)بن(3)

-؟.2-

زرآفىآيدببروننقزازخاؤجوجم

واحانىجردفخربايدىبرداشنتدم

برهانىبافرزندتركردتىكه.يكىبهر

نامورىبزاعمدحمدمايه

سرىهرصىصتسثراارندجهااز
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حقالدولةهذهعلىوليوجدْكأبيكوخدمةخدمتكفيعمريأفنيت"

مة.لخلىا

علىانفقهالكني..حقوهذا..الدولةغشرأموالآخذأنيالوشاةقاللقد

بعضه،وأهبلالماببعضأتصدقكما،لخدمتكجلبتهمالذينالغلمانهؤلاء

،لحيدفيممتلكاتيوكلأمواليإن.السلطانعلىثوابهيعودوتفأمنهجانباًوأرصد

روكل."زاويةفيوأقبعموقعألنفسيوسأتخذ،أخذهاارادها)ن..السلطانمولاي
-ولدهيمتدحونكانوامنخاصة-البلغاءالدولةكمالأمرةمادحيومن

لمدائحديوانهمنقسئماخمئصوقد.الطغرائيالدينمؤيديدعىمضهورشاعر

لهاتعرضالتيالنكبةبعدخاصة(54صفحةحتى43صفحةمن)الرؤساءسيد

له،المخلصينبقيةوعنوعنهطغرائيهعنالتسريةحاولفقد..الرؤساءسيد

هذهوتكفينا.البرامكةبنكبة-والكرمالفضلذات-الكماليةالأصةنكبةوشه

شاهدأ:الأصةنكبةبعدنظمهاالتيالقطعة

وصخةسقموالأخباراتاني

هوتفقديقالماحفاكانفان

وثفمتفيهالمجدعروضتهاوت

وقتكمهلااللهفضلآلفيا

أسوةبرمكآلمنأمالكم

نفوسكمفيتنكبوالمانكمعلى

خاشعاالمكارمطرفبعدكمأرى

بعدكمالمكارمأيديقصرتوقد

ودعليكمحامتانصفتولو

واسمعاأصمكلخبرثنا

العزأجمعاوانقضىالمعالينجوم

اعْلظوحصرىالجودركابواضحت

المفجعاالزمانعرفأياديكم

فجعجاالزمنريببهمأناخ

مصرعامس!لاصماوجنبكم

أضرعااللونأزبدالمعاليوخد

وأذرعاطويلابوعألهاوكنتم

افعت

تدفعاماعنكماللياليقراع

رعىماوجهملأوعىماوينقضدعىمايفيعدهرولكت

أتطعافأصبحأخرىلهبكفكفهقاطعملالأهووما
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مصنعايصادفنلمعزصنائعفأفضتمندىالدنيالأترعتم

عرفكمآثارالناسفيوخلفتم

مرتعاأصبحالسيلكمجرىفصارت

تضؤعا)9(نارشئته)نالعودكذامنحتممذذكركمطيبازادوقد

كمالأبوهوابعدبالعمىالرؤساءسيدابتلىأنوبعدهـ،476عموبعد

الأصة.هذهأحوالعنشيئأنعرفنعدلم،منصبهعنالرضاأبوالدولة

5عى،الطغراثيديوان(9) 2 ، od

!يه**

-904-
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الزوزنيمختارأحمدبنمحمدجعفرأبوالأديبالملك-كمال1674د

،ملكشاهعهدفيءاشنِإلاوالطغراءديوان)رئيس

الملك(مؤيدبعد

وأحوال

معزىالشعراءأميروالدبرهانىالملكعبدالأمير

(1)كرمانسلاجقةيروزالعلابنمكرمالدينناصر

عاميثوالفي،الرؤساءسيدعينيسملأنبعدملكشاهأنسابقأذكرنا

للأميرأبيالمنصبهذاأسند..الرماثلوزارةمنالدولةلكماأباههـوعزل476

فيالجديدالوزيريستمرولم.الملكنظامخواجهبنالملكمؤيداللهعبيدبكر

فيسنرىكماجديدمنصبفيهـ(476)العامنفسفيعينْفقد،طويلاًمنصبه

الرسائلوزارةمنصباسندقدالسلطانوكان..محمدوزراءعنحديثنانهاية

جعفرأباالأديببهونعنى،الدولةلكمالالمرؤوسينالمهرةالثعراءالكتبةلأحد

بلقبالمنمبهذاعلحصولهبعدلفبالذي...الزوزنيمختارأحمدبنمحمد

الملك.كمال

مختارأحمدبنمحمدالملككمالجعفرأبيالأديبهذاحياةاختلطتوقد

النيشابوريبرهانيالملكعبدالثعراءأميربحياة-ثرحنافيسنذكركما-الزوزني

ويطلق.يحكمونهكانواالذيالاقليمالىنبةكذلكيمون،السلاجقةمنفرعكرمانسلاجقة(1)

بنداودببكجغرىبنقاوردارسلانقرهالدينعادالىنبة،،القاورديينابفأالمؤرخرنعيهم

.()المترجمارسلانلالباخهذاوقاورد.اللاجقةمنالفرعهذامؤص..ميكائيل

-ه.دءبمط؟
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يختارمطالعيأذهانعناللبسهذانزيلولكي.المعزىمحمدالشعراءأميروالد

التالي:النحوعلىخاصةبصفةالموضوعهذافيالقولنفصّل،الفارسيالأدب

-سلجوقآلشعراءضمن-(68ص2)جلعوفىالألبابلبابكتابفيورد

تعتبرالتيالنسخةمن-الحظلسوء-حياتهترجمةمنالأولالقسمضاعلشاعرذكر

عليالحسنأبي!يبالأستاذالكتابناشرأساهوقد.الحاليةللنسخةأساماً

النحوعلىرعا!ثلاهذاحياةعنالواردةالمعلوماتبقيةوتبدأ."السرضىالبهرامي

التالي:

ويسمعالأحبابمنزليوحأنويوشك،ذاتكجوهربفضلقام..."

شعر:،ولدهيدعلىحضرتكمالىالأبياتمنالعددهذاأرسلوقد.الأجلنداء

العالم،فاتحالملكأيهافترةمضت-

وصنيعك.إقبالكبففلالأيامصفحةمنالظلمفيهاأزلت

الطغراء،برسمالعرضملكأماموقمت-

بتوقيعك.الَيذمالسعادةمنشوروكتابة

.عاماً.وأربعينستاًعمريمنوقضيت-

.عاممائةخلتها..أعوامأأعتابكخلالهاخدمت

..الموتعلىأوشكتوقدلولديالعزيزعمليوتركت-

.أيامعثرة..سفريفيلازمتنيبعلّة

..صدقخلفولديهووها،حياتيوذعت-

،1)الأنامورب،مولاياشودت

دائمة،بصفةغمنين)سماعيليصحبوكان.جيدةالعربيةوأشعاره

جهانكيرثاهتواىباقبالجديك(1)

سادصْوموركارىنكوطغرى

عمرممدتزقضاوثثىجهلآمد

بفرزندديريهخدمتايناضتمبكذ

عدقخلفآمدمنوفرزندمنرفتم

-1006-

صزممبااجهززاضمكرد

بردمنوبتوفبعالعرشملكيثى

ضردمسالنوعد.!رلخدمتدر

يمردمروزىعلتازسفروفدر

جرموبخداوندبخدااورا
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بالعربية:مدحهفيقالوقد

غصنإبنالصنايعيكثبكورداالوردغصنتحتسقاني

حسنبالفالمنيرالبدرعلىأربىالبدرلويبارىغزال

دوننقلناه،الشاعرهذاعنالألبابلبابفيبقيماينتهيهناوإلى

(؟)سبكتكينشعراءمنهنِإفالسرخصىالبهراميالحسنأبوالأستاذأما.تصرث

لمولهذا،(2)الغزنويينالملوكشعراءطبقةضمنالموضعهذاقيالعوفيذكرهوقد

منأنهذلكإلىيضافالسلاجقةشعراءعدادفييسلكهلأنيدعوهماهناكيكن

عهدحتىهـ(387عامتوفي)لسبكتكينمعاصرشاعريعيشأنالمشبعد

نوردها-سوفلأدلةطبقأ-الأشعاروتلكالحكايةهذهكانتولما.السلاصة

للبهراميوليست،الزوزنيمختارجعفرأبيالأديبالملكل!كلمنسوبة

ووضعهالنصئاخأضافهالذيبرامىاسماننقولأنفالواجب،الصرضي

والبيت،بالمرةموضعهفيليسالألبابلبابمنالموضعهذافي--خطاًالطئاعون

(14صهمقالجهار)عروضينظاميلشهادةطبقاً-السابقةالقطعةنهايةفيالوارد

عبدلخواجهأيالشاعرهذاهولوالد-المعزىمنسمعهقدكانمؤلفهإنقالالذي

فيكبيرةشهرةلقيتقطعةمنجزءالمذكوروالبيت.النيشابوريبرهانيالملك

القطعةوكانت.بالبيتالقطعةمننظامىاكتفىولذا،السمرقندينظامىعهد

السلجوقى-ملكث!اهالدولةجلالالسلطانمولاهبرهانيفيهاخاطبرمالةبمثابة

عامأي.هـ.465عامقزوينفيالوفاةحضرتهعندما-المعزىابنهطريقعن

أنيبدوإذلبرهانيليستفإِنهاالقطعةأبياتبقيةأما.العرشعلىملكشاهجلوس

نفسولهاوالموضوعالحالتناسبقطعاتنظمواقدبرهانىبعدالشعراءمنعددأ

هـ،366عامالغزنويةالأسرةيرأس(نتجلالتركيلألتكينمملوكأعدأكارْ:مبكتكين(1)

هـ387عامتوفي.وغيرهاباندعديدةاتصاراتولهالغزنويةللدولةالحقيقيالمؤصىويعتبر

-م1979عامالكويتطغ1ص-ايرانعرمنعام0350)دكتور(الدينلكااحمدأنظر:أ

.1362ص

.57-55ص،اثانىالجزء(2)

طحل!ألم7-
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البعضنقلكما.الختامفيجعلوهبحيثبرهانيبيتوضفنوها،والقافيةالوزن

معيتناببسيطتحريفمعالملكنظامالخواجةلانعلالسابقةالقطعةنفى

(2)كزيدهتاريخفيوردتكاللخواجةالمنسوبةالقطعةهيalai،الخواجةوضع

(2):السمرقدي5Jj)وتذكرة

..عامأ)3(أربعونالسعيدالملكأيهامضت-

وعشيعك.إتجالكبففلالأيامصفحةمنالظلمفيهامحوت

الطغراء،برسمالعرشملكلدىوقمت-

بتوتيعك.مزدانا..السعادةمن!ثوروكتابة

..عمريمن(؟)والتسعينالسادسةبلغتولما-

الأليم.بجرحيمتأثرأنهاوندحدودفيتوفيت

(2)،لولديالجليليةالخدمةتلكوتركت-

(3)العظيمومليكياللهفاستودعته

فلا..نقلناهاالتيبالمورةالألبابلبابفيالواردةالثلاثةالأبياتأما

هي:وأدئتناالمعزىوالدلبرهانيتكونأنيمكن

(1)

(2)

(3)

(1)

(Y)

(r)

هـوفي1339عامطهرانفيطغ.القزوفيالموفىنمربنأحمدبنبكرأبيبناللهحمدتاليف

هـ1328عامنيد

بماي.فيطغهـكما1318عاملدنفيطغ.المرتديبخثا.بنلدولثا.العراءتذكرة

.(المترجم)

الوزارةثرنالخراجةيترلولم،شةوعثرينصعنملكاهسلطتفترةتزيدلا)ذ،كذبةهذه

سنة.ثلاثينأكرمن

73،57بينيتراوحكان(ولادتهعامحولالممادربينخلاتعلى)الخواجةفعمرأخرىكذبة

واحدأينمبمنالخواجه(قل)بعدنكنلم..ملكاهعهدفياللاجقةفوزارة،ثاثةكذبة

انجائه.من

سنردمأيامجهزْازكردقمجوانجختشا.اىتوباتجالسالجل

بردمتوبتوقعالعرشملككىصادتوفصورنامىنكوطغراى

بمردمزخمزيكنهاوندحدلحرىْخونردعمرممدتزقضاثدجون

جردموبخداوندبخدااورابفرزندديريخهخدتآنئتمبكذا
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نأالىيشيروهذاوالتوقغوالمنشورالطغراءعنالحديثفيهايدوراولأ:

برهاني-عنيؤثرولم.ءاشنِإلاوبالطغراءمختصأ،الديوانأهلمنكانقائلها

إبانقزوينفيماتوالذي،أرسلانلألبالشعراءأميرمنصبيشغلكانالذي

الديوانفيالوظيفةهذهشغلأنه-المنصبنفسسيشنلوهوملكشاهسلطنة

.ءاثنِإلاوبالطغراءواختمى

رثاء2فيالمعزىيقولبينماوأربعينبستالقطعةهذهقائلسنحددت:ثانيأ

صراحة:أبيه

..حسابيوففقعمرهمنوالخمسينالسادسةوبلغ-[70]

(9).الحسابيومإلىبهلقائيوانتهى،رؤيتهحرمتيوموذات

قضائهبعد)ملكشاهبخدمةالتحاقهوقتالمعزىعمرأنعلىاتفقاأتاولو

علىعاماًعشرينكان(الجعفريضرفشاهالسعاداتذافيهاامتدحبقزوينمدة

ولو،الجديدللسلطاننفسهتقديمفينظمهاالتىأشعارهمعسئتليتناسب،الأقل

نسلمأنعلينالزاماًلكان..لبرهانيالسابقةالقطعةنبةةّحصأيضأافترضناأننا

ثيءوهذا..عثرالخامسةعثراوالرابعةسنفيووالدهتمتقدالمعزىولادةبان

.الإِحتمالبعيد

يذكروالتي،الألبابلبابمنلكمنقلناهاالتىالعربيةالقطعة:ثالثأ

ليست..سابقأالمذكورةالفارميةالقطعةمؤلفنظممنبدورهاأنهاالعوفى

الملككالنظممنفهي،مجهولأليسقائلهاأنكما،المعزىوالدلبرهاني

حسنبنعليالحسنلأبيالمعاعرالزوزنيمختارأحمدبنمحمدجعفرأبيالأديب

ذكروقد.ندمائهوخاصةرفقائهمنيعذوالذي،هـ(674عامالمتوفي)الباخرزي

عديقهمدحفيالقطعةهذهقالبأنهوشهد،القصردميةفيالأديبهذاالباخرزي

بثملها:القطعةهيوهذه،غمنبنإسماعيلإبراهيمأبي

وشىبنجاهاوعمرحابمنكيرمجد(1)

!حض)س.9-
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غصنابنمعالنضاركمسبوكورداالوردغصنتحتسقاني

حسنبألفالمنيىالبدرعليأربىالبدرلويباريغزال

لسنيشفتيهذويوتدفقالنقلاالكامىشربتوقدفرمت

فنقل،الألبابلبابمنكاملةنسخةعرفاتتذكرةصاحبلدىوكانت

ذكرهاملاحظهومن.بأكملهالمطبوعةالنسخةفيالناقصالقسمهذاالعوفيعن

بهراميحاليفرحفييكنلمالألبابلبابمنالقسمهذاأنلنايتأكدعرفات

الذيمختارالأديبحالشرحفيكانو)نما،برهانحالشرحفيولاالسرضي

)نهبل،الزوزنيأحمدبنمحمدجعفرأبيالملكمالكحالشرحفيأي..ذكرناه

يعرفيكنلمعوفىأنذلكمنويبدوقط.لبرهانيذكرالقسمهذافييردلم

اسمه.يذكرلمابنهحاللشرحتصذىعندماأنهحدإلى،أصلاًبرهاني

مختار:الأديبحاليثرحفيعرفاتتذكرةصاحبيقول

الأديبعن(مقالهحهارفيالواردبرهانيبيتيقصد)عوفىمحمدنقله"

."نفسهمختارالأديبهوبرهانيأنظنيعلىويغلب،مختار

مقالهحهارصاحبقولبينيجمعأنأرادعرفاتتذكرةصاحبأنويبدو!7،9

البيتينسبالذي)عوفيقولوبين(لبرهانيالمعروفالبيتأعتبرالذي)

انهماوالحق،واحداًشخصأومختاربرهانيمنفجعل(مختارللأديبكلهاوالقطعة

.سنوردهالذيالثرحعلىبناء،مختلفانشخصان

:هذامختارالأديبحياةواليكم

مختارأحمدبنمحمدجعفرأبيالأديبعنمفمئلةباخبارالباخرزيانْدميلا

منزلةفييعتبروكانالمقربينأصدقائهمنكاننهأرغم،الملكلكماأي،الزوزني

وذكر-مرةاكثرمن-عهوحكاياتهمالآخرينأشعارروىأنههنالكماكل.ولده

نقلناهاالتيوهي..غصنبنواسماعيلالملكنظاممدحفيأ!شعارهمنقطعات

قبل.من
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كمالنؤابأحد-ملكشاهسلطنةبدايةفيغتار-بنجعفرأبوالأديبكان

أحال،الرسائلديوانفيالدولةلكمامحلالملكمؤيدحلولما.الرضاأبيالدولة

تركوبعد.هذاجعفرأبيالأديبإلى-ملكشاهمنويأمرقصيرةفترةبعد-نيابته

والطغراءالإِنشاءديوانبرئاسةجعفرأبوالأديباستقل،منصبهالملكمؤيد

الملكتاجالىالمنصبفآل،ربهلقىحتىالمنصبهذايشغلوظل،السلطاني

(1).الغنائمأبي

البغداديبقلمالكاتبعادلتاريخالموجزةالمطبوعةالشخةوفي

التالية:الصورةعلىالمواضعكلفيالزوزنيالملكلكماكنيةوردتالأصفهاني

ابناو،المختار(بنجعفر)أبو:هيصحتها.-إنويقال"المختارأبو"

وها.أحمدوالدهلقبهو-الباخرزيبذلكيشهدكما-المختارلأن.."المختار"

مدحه:نبيقولالباخرزيهو

يمتارالقلوبحبيكادمختارالمختارابنياشعرك

أستارالغنوبدونذئل-وانتسودأنفيكفراستي

لبالبعنعرفاتتذكرةصاحبنقلهماإلىةفاضِإلاب-العوفىذكروقد

الآخركتابهفيوذلك،مختارابنعنعميمةفائدةذاتتاريخيةحكاية-الألباب!72]

أبوقضى":تحريفدوننصهاوهذا(الرواياتولوامعالحكاياتجوامع)

السلطانعهدفيالرسائلديوانصاحبمنصبيشغلعديدةسنواتالرضا

غضبولما.الطغراءديوانبصاخبيلفبوكان،برهانهاللهانارملكشاه

مؤيدإلىالطغراءمنصبوأحال،عينيهبسملأمرالمحاسنأبيعليالسلطان

جمالأ.المنصبفاكتسب،الملكنظامخواجهبنالملك

يلفب،جعفرالزوزنيابايدعونهرجلهناككان،المحاسنابىعهدوفي

رائقالنثرجيد،الفضائلأنواعوسائبرالعقلبكماليتحلىّوكان..مختاربالأديب

-سنواتعدة-الكاتبمنصبيشغلوكان.الخطلطيفاللفظعذبالنظم

.60،61ص،)1(عمادالكات

هص"،311-
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لديوانرئيسأالملكمؤيدأصبحوعندما.المعرفةتماميعرفهكانالذيللسلطان

الكاتبامماعيلأباالأستاذتوأناب،مساعدألهيتخذلمالطغراء

عمل،بلاالزوزنيالأديبوأعج..والفضلاءالعلماءكبارأحد(؟)الأصفهاني

ولما..جدوىدون..عملاْالملكمؤيدإليهليسندالأشخاصمنالعديدفوسئط

فعل.مافعلإلىودفتالأعداءتهشماحركتهبطالتهأمدزاد

قاعاًيعملوكان،الأفاضلالعلماءأحد"الليثيمظفر"القاضىيقول

مختارالأديبفدخل،السلطانمعيةفيجالسأيوماًكنت(2):شاهبهرامللسلطان

هل:السلطانفقال،شيئاًيريدكمنووقف،يديهبينبالمثول-نذِإلاوطلب

:وقالفاستأذنالأديبيشغلماهناك

الطغرائى،نائبوكنت،طويلةسنواتالرسالْلديوانفيخدمتلقد

أرتكبولم،خطىوالعدوالمديقورأى،العالمأطرافمنشوراتيوبلغت

وقدوالآن.عزلييوجبإثمعييصدرولم،قطالمدةهذهطوالالخيانةجرم

دونالعزلعلويكتب،حرمانييقررأراه..الملكبمؤيدالمنصبهذاازدان

لتعرضتئهاوعظماالدولةأركانمنواحدبخدمةوالتحقتحدثولو.سبب

قديم،حقمنماليإلىفكرهبثاقبمولاي!نفلو.وتقريعهمالناسللوم

لاحتىالمحررينسلكفيبقبوليالملكمؤيدإلىأمرهلأصدر،رعايتهحقورعاه

،الحرمانتمامأحرم

الأديبأنالملكلمؤيدوقلالقاضيأيهاإذهب:وقالإلمبنظرالسلطانوهنا

مابغيرههذافعلتولو،لعملهعودتهتجببل،حرمانهيجبولا،لناتديمخادم

النفعيدهمعلىيتحققكاتبلألفيئسعوامعاللهبحمدمُلكناإن.ضايقتنا

.ناسحِإلاوالرفقمناويلقون

العجملايةعاحب.الأعفهافىالطغرائيكاتبعلبنحينعلأبواحماالدينمؤيدنفههو(1)

الملك.مؤيدحياةعنحدثاعدكرهصالذي

103،904ص،والحضارةالاريخفياللاجقةأنظر:،تالمعلوماتمنالكيرلمعرفة(2)

)المؤجم(.
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أيهاإذهب:ليفقال،الانصراففيالسلطانفاستاذنت:القاضيقال

ان!ظارك.فيوسأظلةباجِإلابوعد،أمريوأبلغهالفورعلىالقاضى

فرضخ،الملكرسالةوأبلغته،الملكمؤيدوتابلتفذهبت:القاضيقال

:وقال

فيأناطالماالأديبيعملألاأقسمتقدكنتأنيغير،مطاعالملكأمر

بقسمي.حانثاًخائناًأكونأنالملكيرضىولا،هذامنصبى

وحذرته،جانبهمناللائقبالتصرفليسهذاإنلهوتلت:القاضىقال

تصرفهوعزوتالعاتبةسوءذكرفيوبالغتالأسلوببهذاالسلطانمعالتعاملمن

.مؤيد؟قالماذا:فسألني،السلطانإلىتهًجوتالأمرتعذرفلما.استبدادهإلى

قدالملكمؤيدأنالسلطانفأدرك،صامتأوظللت.والامتثالالطاعةأبدىقلت

..الناسمنملأعلىذكرهيمكنلاماقال

بحديثوأخبرته،يديهبينومثلت،اليهفذهبت،لعرشهفاستدعاني

:وقال،خديهعلتقدوالحمرةوجههقسماتعلىبداقدالغضبفرايت.همَسَق

ثم.الطغراءرياسةلهأجعلألاعلىبعدأقسملمفأنا..أقسمقدمؤيديكنإن

منصبالأديبمنحنالقد:وقالالديوانصاحبقماجالأميرالىالتفت

اصحبهثم،المعهودةالتثريفةملابسوالبسه،الخزينةإلىفاصحبه،الطغرائي

موضعه.لهوحذدالديوانالى

وهنأه،اليمنىملكشاهيدوقتل،الطاعةفروضالأديبوأدى

،السلطانلأمرطبقاًالفاخرةالتشريفةحفةالبسوهالتالياليوموفي.الحاضرون

وأطوعاً-الملكنظاموهنأه،الجديدمكانهفيواجلِسالديوانإلىواصطخِب

بشأن(السلطانإلى)التحدثعنعاجزاًكان(نهشكولاوبثىلهىث!هو-ًاهرك

وكان.حياتهطوالالطغراءمنصبيشغلالأديبوظلَ.الوضععلاحلإِولده

.(؟)"ونفوذهالملكنظامحرمةنقصانأسبابأحدالملكمؤيداستبداد

173-173ص،عقاريأحمدللقاضينكارصتانتاريخفيالحكايةهذهملخصيرد(1)

-""حا1134-
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فْىءيم"

الملفب،الزوزنيالمختار(حمدجعفرأبوالأديبهومنعرفناوقدوالآن!749

لنايتضح،الإِداريملكشاهجهازفييشغلهكانمنصبوأي،الملكبكمال

المشهورةالفارسيةالقطعةونسبته،الألبابلبابفيعوفىقالهماأنتاماًوضوحاً

القائل:البيتمنذلكويتأكد.أساصعلىيقوملاأمر..له

.(1)العرشملكإلى..بتوقيعكالمذتلالسعادةومنشورالمتقنةالطغراءحملت-

المنشررات.وكاتبالطغرائيمنصبيشغلوفاتهلحظةحتىظلأنهيؤكدإذ

ولدهتوصيةفيبرهانيقطعةحرقدالزوزنىجعفرأباالأديبأنويبدو

دعاماوهذا..التضمينسبيلعلىقطعتهختامفيالأخيريتهاوأورد،المعزى

والأديببرهانياعتبارإلىغيرهمدعاوها،لبرهانيالقطعةهذهنسبةإلىالبعض

فيهيقولوالذي،القطعةتلكفيوردالذيالبيتومن.واحداًشخصاًمختار

الزوزنى:مختارالأديب

..عاماًوأربعينستأعمريمنوقفيت-

.(2)أيامعشرةلازمتنيةّلعمنسفريفيومت

يعنىفهو"الجليلةالخدمةتلك"عبارةواما،عمرهمدةإلىيضيربأنهنشعر

فيماواستقلبهاانفردثمالدولةلكاديوانفيسنواتمارسهاالتيالكتابةمهمةبها

بعد.

مطلعها:،الزوزنيمدحفيتصيدة(معزى)الئ!عراءولأمير

رفتارستبديعبيجانكهصورتستجه

ثفتارستتفَكشبيدلكهييهرستجه

مادحاً:يقولوفيها

..والأدبالفضلفمعنتصدروالديوانالدولةلغة-

سادترونثوىنكون!ارطغراى(1)

عمرممدتزقفاوثث!جهلآمد(2)

-11f-

بردمنوبنوقبعالعرفىملكسث!

بمردمروزلحهازعلتشرواندر
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مختار.الرثيسالأديببنانرهندامتما

..والأدبالفضلمحامدفلك..محمد-

السيار.والكوكبالنجمءسماالطاهررأيهبففليعدَالذي

**4

..قلمهيصدرهنقثىكل-

.ةَيهبوزينةالدنيامالكمولايلمملكةحلية

..ويجملهيرو!ثنميزينأنلأتوقعوإني-

الملكية.الدزةتضارعالتيالبليغةالحلوةالعبارةبتلك

أنالها،خِلعهمنلدىأفصلمنشوريكتابته)ن-

الشية)2(الخلعةيفضلان.الدنانير.منوكنزاًبالجواهريغصدرجاَنِإف

مرجعانيبدوهنِإفقط،والقابهوزارتهإلىالمعزى)شارةبعدمبتعلقوفيما[75

رئاسةتحتيعملمختارالأديبكانأنوقتنظمتتدالأشعارهذهأنهوذلك

.الرؤساءسيدوابنهالدولةلكما

منشورالأرجحعلىفهو..المعزىيتوفعهكانالذيللمن!وروبالنسبة

لتوصيلهماسنيةخلعةهعملكشاهمنأخذهقدالرؤساءسيدوكانالشعراءإمارة

اليه.

!ة**

هنردهاندرامتودينهـولتزبان(1)

نراستعامدمهرآنكهمحمد

وازخامه.ضردبيدانكاركهآنهر(2)

بيارايدمنموركهامتتوقع

خلعتازبهمنمئور!رانوثتن

-599"ث،حا؟

صاغاررئبىأديبنجانمرجو

وصيارصتنجومحاىكاكبراى

اصباندارخرومملكتطراز

ثهرارصلركهثيرينعارتبدان

دينارصوكجاويركهرمتررجكه
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النيشابوريبرهانيالملكعبدالخواجهالشعراءاميرأحوال[76]

المعزىالأميروالد

والدالنثابوريالملكعبدخواجهعنالفصلهذافيذكرناهمابمناسبة

هذاحياةحولجمعناهاالتيالأخبارنذكرأنهناالمناسبمننجدمعزىالأمير

كبارمنوكان،ارسلانال!عهدفيالشعراءإمارةيومألهكانتالذيالشاعر

العصر.متحدثي

وردتالتيللإشاراتاللجوءالىمضطرينأنفسنانجدحياتهندرسولكي

بحياةتتعلقمقنعةاخبارأيةمنخاليةايدينابيناليَفالمصادر،المعزىقصائدفي

04صفحةمن)عروضىلنظاميمقالهجهاركتابفيوردماباستئناء..برهاني

عمفيعروضىلنظاميالمعزىبهأدلىالذيالتقريربهونعنى،(42صفحةحتى

بدلالة..نظاميأوردهاالتيالأخبارصحةفيشكهناكيعدولمهـ.510

المعزىقالهمانصوهذا.نفسهاالمعزىقصائدمنتستنبطالتيالموضوعات

مقاله:بههارعنننقله،بوالدهخاصأعروضيلنظامي

فيالبقاءدارالىالفناءعالماللهرحمهبرهانيالشعراءأميروالديغادر"

الذائعةقطعتهوفي.قزوينمدينةفيوفاتهوكانت،ملكشاهحكمبداية

.اياهيس!ودعنيالبيتهذافيللسلطانقذمني،الصيت

.ومولاياللهاسنودعتهوقد..صدقخلفولدي/وجاءذهبت-

،ملكشاهشاعروصرت،مهامهالمطواسندتأبيمرئباعطتثم

-116-
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إ

أ

فترةمن!ثررؤيتهمنخلالهأتمكنلبمالزمانملكخدمةفيعامأوقضيت!7البن

نظميعني)الصناعةهذهفيباعهله،شهئماجلداأبيوكان..البعدعلى..قصيزة

ومن"الخ...فيهويعتقدبهيثقأرسلانالبالشهيدالدنياشدوكان،(رع!ثلا

-:التاليةالمعلوماتنستنتجالنصهذا

والاحترامالعرة(1)(ـه465-455)إرسلانألبخدمةفييلقىبرهانيكان-1

.الشعراءىيمأ-ب-اهجفييشغلوكان

البلادعرشعلىوالدهمكانجلسالذيملكشاهحكمبدايةفيبرهانيمات-2

(2)ـه465عمفي

قزوين.مدينةفيبرهانيتوفي-3

مطلعها:قصيدةففي،المعزىقصائدمنتتضحنفسهاالثلاثةالأموروهذه

آسانبرزدنوريروينشمنمازجون

كاروانزدبان!رفتنبهرازساربان

:الريرئيسالرحيمعبدسهلأبيمدحفيرع!صلاهذايقول

..وحظيتوفيقينلتحظهوحسنملكشاهتوفيقطريقعن-

(3).ارسلانألبالملكعظمةبفضلبرهانيشأنعظمكما

فيالعرشعلجلرصهاما،ارسلانلألبالأمررق!ساوالقناتهتم1063هـ=foeعامفي(1)

وراءمافىقلعةقاثدقتلهم561072،هـ=عاموفي.التاليالعالمفيفكانفازعهـونالري

لهنالمذكو!ىرالعاممنالأولربغوفي.بخنجرهالبرزمى()أوالخوارزمييومفبدعىالنهر،

انظر:الثأنهذافيالمعلوماتمنللكثبر()المترجممرو.

صعر،طغ،صلجوقآلدولةيختارغتصر:البداري؟36صوالحضارةيخاتارفياللاجقة

.061ص،،طهرانالتواريخب:القزوينىيحص!44،45ص

فعْالةماعدةالملكنظاموزيرهوماعدهالريفيثمأولايابورفيالعرشعلملكاهجلى(2)

)المزجم(.

.ارسلانالبلهادثهيفربرهانىهمجوثدممقلجنينملكثا.باتجالص(3)

؟اح،ىف!-117-
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رئيس"الحسنىالعلوىهاشمأبي"السيدفيهايمتدحأخرىقصيدةوفي

التالي:بالبيتويبدزها،همدان

نهاددلستانصنمبرآندلكههركس

نهادهواناندروتنفكندبلادرجان

:المعزىيقول

،القبولبا!ثلاالحكيمهذانالبقبولك-

.الدربوعئدالطريقَامامهالحظوفرش

..وترفعهالابنقدرتعلىهوأنمنكيتوقعوما-اَْ!ح،م

.الأبقدريوماأرسلانالبرفعكما

أحد"ساولكَينعماد!الدولةالدلن"القائدمدحفيالمعزىيقول---كما.-"ع

ص
-"--"ص

العرضعلىجلوسهبعدملكشاهعليهاطلقالذيوهو،أرسلاألبجيشقادة

اي)"قاورد"عمهإمرةتحتكانتالتيالبلادلحكمواختاره،ولةدلقب
!ف

:(العراقمنوقسموكرمان!!فارس

..عنوانبلارسالةالزمنكان-ورصاكق

ساوتكَين.اسمالرسالةتلكعلىالفلكفخط

..العراقوأميرالإسلامسيفالممجدالممدوح-

الدين.وتطبالقرانعماحب،الدولةعاد

أبي،لفراقعينيفيالدنياأظلمتلقد،مولاي-

المعين.نعمليوكن،مضيئةبعيناليْفانظر

أعتابك،منواتترببخدمتكالتحقأنمنيطلبلقد-

قزوين.فيجسدهروحهفارقتثم

،بالقبولنيشابورمدينةفيالملكلدنمنحظيلقد-!978

-118-
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والتمكين.والخلعةوالمنث!ررالرفعةنالوبفضله

..والديعننائباالملكالىجئتالذيوأنا

العرين.فيالأسديغوص!كالعلممرجفياغوص

،مولاهخدمةفيأباهنل*الابزلقد

الثمينالدربساطكعلىالمديحصنوفمنفنثر

..وتبولكوجاهكجودكالىحاجةفيالآنوهو

حلأَ.(؟)ص.معينوماءدهاقكأسالىالظتمانيحتان!كما
:يقولنجده،نيشابورفيملكشاهالمعزىيمتدحوحين

..يتمتعونوبها،يرفلونالنعمةفينيشابورأهالي

معطاء.سخيخيرًسلطانلأنك

..جبريلرسالةالسماءمنتنزللحظةكلوفي

السعداء.مقروأنت،عدنجنةمنأسعدإنكنيثابورياأن

..انتهىقدبرهانيعمر،يكنانالملكمولاي

والجزاء.القيامةيومالىهذاتابعكعمروارثفأنت

..بنيياأنساعةكلبيتهتفروحههذه

(2).الوفاءيكونولك..صاحبهأنتحقأالسلطانعلىلي)ن

ووالدهالمعزىأن8الكا!ثيالدينتقي"أمثالالتراجمكتاببعضذكروقد

ر*فراقازيكجندنايكااخد(1)

سيوستنصتخواكا.ثرمتبخدمرا

فرمودراثاهربولاسهرملك

بدرمنابنت.كىكهمنم

خدمتاندرينبتبدربجاىكر

آرزومندمتتووتجولجا.بجود،

كرورندقنهمىفعتدرنثابورخلق(2)

جبرنبلكبامآبدآحمانهـرهرزمان

بربرهانىعمرsامدثاهاخروا

منفرزنداىكويدكهصاضأوهرجان

؟طمَب"د19-

بينروضنبجثمبديدمتارزمانه

قزويندركتجانزكالبدضاجل

وتمكينوخلعتومنصوروحشمتتجول

مجرينجوضيراندرونبمرغزارعلوم
نمينمرثاند.زملحتباطبرين

معينوماهده!بكاصلهثهجانكه

!ورتوئىرهىنكوكارططانزانكه

خرمترتوئيعدنبهتازثابوركاى

تونير!ججانعمروارثتافبامت

نوئيحفوقمراحقجهانططان!ى
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أهلمنكاناأنها-دولتشاهأمثال-آخرونوذكر.سمرقندأهاليمنكانابرهان

لبابصاحب4JUماالصحيحأنغير..(لنيشابورتحريفهذاولعل)نسا

منكانواوعشيرتهأنهالىتشيرأشعارهانبل.نيشابوريالمعزىأنمنالألباب

نيشابور-أهالي

-:القائلفهو

..وذهابيانمرافيوقتالاَنحانفقدوداعأ

(؟".وأحبابيأصحابيومفارقة،نيشابورعنالقلبوانفصال

:ملكشاهمخاطبأويقول

..المنصورالملكأيها..المنصورةرايتكتحركتمنذ

.نثابور.الىالريمدينةمنطريقهافي

..تملكهامدينةكلفيلكيكونأناللازممنأصبح

.مشهورتاج-وعرضهاالدنياطولفي

.الِإقبال.المدينةهذهفيالمخلصرتابعكينالوأن

والمنظور)2(البارزأهلهابينويكون،بخدمتكت!ثرَفهبفضل

الملك:فخرخواجهممتدحأويقول

..جيثىبمثابةلكنثابوراهاليدعاء

.الساعاتمنساعةايفيغيرهعنفيهفردينفصللا

قلبظهرعن"والحمداللههوقل"عشيرتيتحفظوكما

(3)دعواتمنيخمئكما-معهاوأنا-تحفظفإنها

رفتبخوامممنكهاكونهمكهكناعو(1)

نمورخرواىتونصورتارايت(2)

تودارىنهر.وضهرهمهاتكش

ضهرهـرينتراصهمتكهمخلصجلاراين

تررالثكريتنثابورخلقدعاى(3)

منتوعثيرتىدعاهاكهفميكى

-120-

احبل!وعحبتسابورزدلكنه

سابورئهرموىحركتSراز

رو!ثمر!جيكىوبابتهثايته

وفظورمقبلتوخدمتازضوفهت
زننرففرصاعتىهمىنكلدشكه

زبراندكرء8والحمدالهقلهوجو"
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[79]

جهازفيعامأقضىحينأنهيفيدماالمعزىعنعروضينظاميوينقل

علاءالأميرالىتحدث..مولاهعنمبعدأوظل،بالقبوليحظىأندونملكشاه

للوفاءنيشابورالىبالعودةنذِإلاليأطلب":قاثلأفرامرزكاكويه)؟(بنعليالدولة

."يتبقىبماوتدبيرأمريبديني

قائلأ:طبعهالغزنويمختاريويمتدح

.(2)الخراسانيالمعزىطبععلى..شعرهفيطبعهيزيد-

يتجولاخذ،بهاماتفلما..الوفاةحضرتهحينقزوينفيوالدهمعالمعزىوكان

فيورئيسهاتزوينحاكمإلىولجأ،الصيفأواخراوالخريففصلفيالمدينةفي

فييقولوهو.أبيهممدوحياحدالجعفريضرفشاهعلىأبيالمعاليفخرالسعادات

:الصددهذا

..وجانبأقسطأمولايياليهب-

.الأشخاصآلافلمئاترأيكوهبهمما

..الثرىتحتحضرتكخليلتوارىفحين-

روحي.فيالنمرودناراشتعلت

..الثرىباطنفيجسدهغياببسببألميولفرط-

السخين.الدمععينيوذرفت،قلبيدمي

،الحرارةفصلوانقضىالبرودةفصلحللقد-

احتياجاتي.وزادتصبريونفذ

..شهريوربريحمتأثرأعينهالبلبلأغمضلقد-

عيني؟ليلةبفضلهتغمضماالحاكميهبنيلمفلماذا

..والعناءالحعرةالمرجعنالخريفريحأزالتلقد-

307صايرانعرمنعام0350انظرهـ.433عامتوفيالذيكاكويةالدولةعلاءحفيد(1)

.()المترجم

خراسانىممزىطعبرجويدزيادتىصثعرمر(2)

يحل"921-
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ء.*ى

العناء؟عنيجودكنسيميزللمفلماذا

..أرضهمنزرعهشخصكلحصدلقد

وتعبى؟حسرتيغصنهمتكتحصدلمفلماذا

قصتي،فاسمعمدينتكغريبأنا

غريب.لقصة-منه-كرمأالمصطفىاستمعفقد

..أفعللمنِإف،أمضىأنعلي

أقاربى.كافةيلمالأسبوعهذايأخذوننيفسوف

وأبي،أميإرضاءأحاول)ني

العزيز.كتابهفيالله(مرنيفبذلك

..تريبوقتفيالملكموافقةنلتفإن

معأ.وأميأبيعنييرضىفسوف

أبي،نعمةحقمولاييافارع

..لكحئهلفرط..روحهصميممنامتدحكفقد

وحخته.برهانيخدمةبحقلأستحلفكوإني

(1).مطلبيبإنجازالاسبوعهذاخلالتسارعأن

منتنبرآربخثالهىخدايكانا(1)

توحضرتخيلضدكانخاكزيرجو

تىخاكزيريالودآنكهزهرد

رفتكرماوفصلدعرمانوبترجد

ضهريورزبادبلبليده)غود

بادخزانراغوتيمارحرتربود
ثووهمتهركىزمينكثتلحرود

قمهاينمنبثوازتوأمئهرغريب

هفتهاندرينباثمنروم!مكهروم

جويمبدروخنودىمالمحررفاى

دستورىزضلهيابمبزودكطاكر

ثدرمنعتحقشهادارفكا.

واوبحجتبرهانىخدمتبحق

.ITT-

بخودتنهزارصدبرتوراىآنكهاز

نمرودسىافروختمنجانميان

ثالودفروديد!نرازثدخونجودلم

هرابفزودوصلهيمنمبرفتاب

فقودثبىمنجراخمفهريارز

نربودجرامنتيمارتوجودفيم

نلرودجراوبيماريمحرتنهال

ضنودغريبقمهبكرمممطفىى

مأخرذخويثتنخويئانجملهْبخون

فرمودجينايزدمراخودكتبلركه

خصنودوكدرمالحرمنزجملهفوند

بتودبجانتراتْحمكمالازكه

زودفىارىبرهفتن!دبنجع!ثغلكه
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يقولأيضأ،الجعفريشرفشاهويمتدحالخريففيهايصفقصيدةوفي

:المعزى

[80]-

فقير،سائلبهايكونفلنقزوينفيجودكدامما

.خربمنزلبهايكونفلنقزوينفيعدلكداموما

..وكيسبعصاةقزوينيدخلمنكل

بالذهب.يغصوصندوقبالجواهرمملوءبجواليغادرها

..ذهبتحيثماالناسويهنئني،النعيمفيأرفلأبيحياةفيكنت

المجال!.فيالناسويعزيني،المصائببيتحلوفاتهبعدوالآن

..وفجأة..لتويالمكانوصلتغريبأهناكتَ

.لتوهالوافدالغريبعلىالغرابنعب

.اباهفقديتيمكظهركلمقوسظهري

.لتوهوافدغريبكأيالدمعنسكبوعيني

..والقدرالقضاءوفاتهفيتسببلقد

القدر.ويعاتبالقضاءيحاربأنفيالحقلأحدوليس

،عمرهمنوالخمسينالسادسةبلغلقد

.الحسابيومالى..اليومبعدأراهولن

أبي،فعلكمابخدمتكاتومفاني،أردت)ن

ابف..للأبخلصفأفضل

..فترةالملكيْةطلعتكرؤيةتمِرُحلقد

تبي.عمدريفيواحترقعينيفدمت

لالقاء،:الحارسقال..للقاءقصدتكاذاوكنت

.(؟)بجوابخدمكمنأفوزلا،رسولأأرسلتو)ذا

ففيرمانليكيخصتبقزويننوتابجود(')

شودبيرونزروصندوقكوهرباجوال

ومصبمفاءبقعتبهربودمباثدر

-؟2!-

خرابمكنيكنيتبقزوينتوعدلناز

وباجرابباعصابقزوينآيداوهركه

وممب=معزاءمجلىبهركثتمبدربى
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قئ!

قائلأ:المعزىويستمر

..كالذهبلصفرتهخديدمعباتلقد-

وذهابي.ايابيفيالحرمانبغيرأحظلملأقي

-LILWJأراكأنليلةكلدعوت..

دعائي.الأمصليلةتعالىاللهاستجابأنالى

..فكريبحارمنأستخرجفسوف،الرفيعبلاطكفياقيمحيادمتوما-

الزمن.صفحةعلىأنثرها..سنيَةدررأ

.."واقتربأسجد":آمرأالخالدللمجدوأقول-

(9).الإقتراببساطعلىبالسيروحظيت،جئتمااذا

،أرسلانألبلقبمنمأخوذأبرهانيتخلصيكونأنالظنعلويغلب

هذاالسلطانمنحقد(2)"القائم"الخليفةوكان.المؤمنينأميىبرهانبهونعنى

البأحدشعراء"الجرجانيلامعي"ولهشير.الدينعضدلقبجانبالىاللقب

!ى

(1)

غرابشدغران.آناضرنوغريببرضرونوغرببقعتدراينبودمخروا

انكل!باشرنوغربخمجونجئمانكاربالدر!يتيمبثتجونيثت
بخ!وعبقدرباقضاوباراكىيختتدروازقضاازدعوىبووفاتشبر
الحابيومإلىروزيمراديدارشنيتوثىبنجاهاوعمرحابمنكيرمجد

اتابآيدنجكوترنلرافرزبلركزيدرهمجونكنمخدمتتوبئ!بندىكر

اندركببودلكتخونخماندردبد.مدتىتوطلعتهايونازهموررهىمن

جوابندادندمخدتيكىورفرستادميختبارلحربان!تكردمقمدبخدمتكر

ذبولحرايابمرنديدمحرمانجززانكهذهبماتدبودبزردىرخارماضك

متج!تعالىايزدكردموضدعاراآندعاكردمهرضىتوديدناميدبر

خوثبلرزمانبرخاطردرساىازآرمباطعالىبدينخداوندادارمجانتلاه

اقتراببرباطاختصاعيبيايمكر"واقترباجدآكهكويمرابايد.هـولت

عاموانتهى،م0399هـ"224عامحكمهبدا.عداللىجعفرابو،اللهبامرالقاثمالخليفةهو(2)

علطغرليكتجضحينعهدهفيوالخلافةاللاخةبينخلافاولحدث.م0851هـ=467

عاعمةفيوالنببالهملبايديهماللاجقةجندوأطلق،بغدادلهدخوعفالبوكيالرحيمالملك

أرسلانمن!زواجهالخلافذابفم.طنرلمواجهةيتطعلمآنذاكالخليفةولضمف.الخلافة

.("المزجم.طغرلأخيداود)بنةخاتون
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:يقولماضمنفيقول،أشعارهفياللقبهذاإلى-الخصوصيينأرسلان

..السلطانهذالمثللازمالملك،الملكهذالمثللازمالملك-

.الأحيانبعضفيالصينالىجيثهويرسل،ممرحينافىالرعبيثيرالذىذاككا3"،

..انطاكيةوحدودغزنينحدود!زت،رًحن

فارقين.ماوحدوداوغانحدودبينماموكبهطولويبلغ

..الأنمكهفيضارعالاَندفيانافيملكأي

(9)؟المؤفينأميربرهانيمملانأ!ِلأِعاِجبش،.

8،1!

أميرعل(برهاني)لقبهأطلققدأرسلانألبيكونأنالظنعليويغلب

ابنعلى(العزى)لقبهملكشتهوالدنياالدينمعزابنهاطلقكما*شعرائه

برهافي.

البلاطرجالمنعددأيمتدحكانبرهانيوالدهأنالمعزىأشعارمنوبتضح

أسوةبدورهيمتدحهمكان(المعزىأي)وأنه،أرسلانالبمعاصريمنوالأمراء

لهم.خدمتهلذكرىوإحياءبأبيه

فيالمعزىيقولالذي،باجربنيوسفيعقوبأبوالملكء!الأميرلعطبما

ء!،:مدحه
!*!1ورهمه

..الملكضساء..)يرانشم!يا-

باجر.بنيوسفيعقوبابايا

..برهانىعبدكلسانكانلقد-

عليك.والثناءمدحكعنيكفلا

جنينبايدجنينوملطانراشاهثهملك(1)

انطلأيهحدتالثكرغزنيث!حداز

الأنامكهفجزضا.كدامينايدوننا!ره

-كلل!!

بجيناووكاجاهبمصراوكانهيب

فارقين!اتاحدموكباوغاثىازحد

مؤنينميربرهانأرملانألبئجاعبو

http://www.al-maktabeh.com



..ردرانفخرياقلبيهووها-

وسطوتك.قهركالأعولممدىعلىيمجًد

..مدينتيتاركأهاجرتلقد-

(2).خدمتكالحياةمدىأهجرلنأنيغير

m**

..خدمتيمنوالرضاالقبولابغي-

(2).مَعِنلاعظيممناراهارجو،ماوبلوغ

!
ابن"هو..السلاجقةجنودقادةمنكانالذيالشخصهذاأنلييبدو

وكانوبيجر.وتارجفاجر:بيناسمهصحةفينوخرَؤملآاختلفالذي"باجري

كانالذينفسهوهو.(3)جغريعهدفيالعكرقائدمنصبيشغلالشخصهذا

جغري.بخدمةيلتحقأنقبللهكاتبأيعملالملكنظمالخواجة

فيملكثماهعلىتكشتمرَدفيدخل-مسعودويدعىالأمير-هذالابنوكان

ثخراسانحوادثفي..على-قأرغوأرسلانتمرذهـفيءفي47Vعم
الحديثلناسبقاللذان"الرؤساءسيد"وابنه"الرضاابوالدولةكمال"-2

بخصوصهما.المعزىاشعارت-4k)Jjعنهبما

باجرابنيرصيعرقبابوايرانخورثيدالملكضياه(1)

ذاكربوديختوآفربمدحهثهبرهانىنجدهبانز

ضلا!تتر!زسالههمهيرانافخراىنيزنجد.مندل

مهاجرخدمتاينازكثتنخراهمخرسىوبرازئهربمتممهاجر

فاخربخدمهاىصزان-رتجولتخدمتازينمقصودمرا(2)

65عى،عمادهـ،049عامالأنير،ابن(3)

تاجاخاهملكثا.عين.85ص،اللجوقيةالدولةاخبار،257ص،عادهـ(477،الأثيرابن(4)

ولاءهأظهرثمم0861هـ=479عاموئارتث!،م0771هـ=(70عاماثمعلتثىالدين

عامالريقربقتلهوصبركيارقاخرأI.41هـ=487عاميركيارقتث!واعطدم.لملكاه

4 AA=يصلهانقبل؟م.97هـ=490عامنهعلبماأحدقتلهفقدأرغوارسلاناعا.م0951هـ

.(المترجم)فتتهعلللقفاهوبركيارقوقماجفجرخيى
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الملك.نظموصهرخواجهالريرئيس،"مروشيارىأبومسلمالملكثقة3-8

المعروفالإسماعيليالداعيةجاءوقدهـ.464عمقبلالرييحكمكان

بنالحسنواختار،التاريخذلكفيالريالى"عطاشبنالملكعبد"

بخواجهاصطدمثمهـ،467عمحتىالريفيالحسنوظل،لهنائبأالصباح

(1).أصفهانإلىففرمسلمابووهاجمه،الملكنظم

وعملوا،سلطانأببركيارقالملكنظمغلماننادىهـحين485عموفي

!َش3ابومسلم!صعأعفق..الريالىو)حضارهاصفهانمننرارهتسهيلعلى[982

،ررفدائيقتلهأنإلىالريرياسةفيمسلمأبووبقي.(2)(رقبركيا)رأسهعلى

!حى

(2).خنجرهمنهـبضربة494عمخداداديدعىعيلياسا

برهانيأبيهخدمةالىوالاشارةالشخصهذامدحفيالمعزىأشعاروهذه

قديمأ:لديه

الأرضمنبراسهالجديدالربيعيطلماامرعما-

..القديمالحاكمالملكثقةعينالتجخليه

..الرازينوسيدالعراق!ننصدر-

الكبير.الرئيسىالممخدأبومسلم

الدنيا.أنحاءفيموزعصوشيارنسلإن-

.افرادهوأعظمالنسلهذاسيدوابومسلم

..طفولتهفيعنهأبعدهقدأبوهيكنفإن-

(،).وينثرأمجاده،ويدلله،اليهيضئهالحظنِإف

فياللاجفةالىالرجوعيمكن،عامةبصفةالإساعييةوعنالثخصياتهذهعنالكثيرلممرفة(1)

.(المترجم)187-167ص،والحضارةالتاريخ

يفولكاعليه)شفاقاْ..ثقلهرأسهفوقالعرضعلىالتاجاوقْلعفعاماْ،13وعمرهبركيارقنرلى(2)

.()المترجم.(42صوستعلد،طغ،ثمابن)جرةثمابن

111.صالمعدورراحة،الكاثيالقاسملأبياتواريخزبدههـ،494الأثير،)بن(3) - I I،،عاد

جهانكَشا.علالقزوفيحواثي93ص

=آثكارالملكئقةبدولتكرهمدزمينصرازآردنوبهارزودأكه(4)

يف!"لك,!27-
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".!ث"

ذكراهليخفد"المعزى"خلفهمنترك،عزيزشاعرمجلسكفيكان-

.تراهالذيالحظصاحببفضلهماصرت..ومنشورأخلعةالحاكممننلتلقد-

.أباهيتغأنالولدفعلى،أسايرهوأنا،خدمتكفضئلقدأبيأنأعرف-

وأخلصالعصرسلطان3خااصبحبعدها،بساطكعبدفيهاأكونأيامعشرة-

(؟).رعاياه

مدحه:فيالمعزىيقول.الفخرين)2(ذوعليبنمطهرطاهرأبوسيد-4

.الفدالهكن..الأصفياءتاج،الفخرينذو،الساداتسيد،الرسولفخرأمة-

.(3)المرتضىبنالمرتضى،ممِإلابنالإمم،عليبنالمطهرأبوطاهرالإِتبالقِبلة-

*ء*

..بخدمتكعهدأولبرهانيأخلص-

الحماية.لهوتوفرت،مبتغاهوحقق،رضاكفنال

..بسواءسواءكأبيخدمتكفيأخلصوسوف-

.(4)البدايةمنذمحظوظأرضاكبفضللأكون

بنالمطهربنالفخرذوالمرتضىالسيدهوالشخصبهذاالمقصودويبدوأن

يانزراونداوخدقيانعراعدر=

!انلحركندهبراوثارسرنل
شدهكنارs>زاربدكىكرهكرمم

يزعزعرثايكىبردتومجلسدر(1)

فميارو!فوخلعتيارثهرزا
بوتوتخدبدراختياركهiاد

توبرباطبكنمنجدكىروز.د

)ثقةيكتبملمأبوذات!ألاكانالعهدآخرفي(2)

(17عى،النواصبففائح)بعض

بيغمبراصامتفخركهكنآنخدمت(3)

كلبنمطهرطاهربواتجال.تجله

مخلصتوخدمتبأولبرهانىكرد(4)

كدرهمجونغلصاترخدمتخواهمكرد

اركوربزئشرقوررملمبو

صوضيارفلصيداتصلمبو
دركاريروردونازبمزبخق

-rئاعرزان " ;, fياداصتىSار

ضهرياررو!فوبخلعتضدممقبل

اخيارخدمتاينكنمبدرجوننيزمن

روزكارملطانبخدمتضومبىزان

الفخرين(.)ذوالقسمرتضىواليد(الملك

اعفياوتجالفخرينفوالاداتصيد

المرتفىبنالمرتضىالامامبنالامام

ملتجامرتجاهمتوهماتجالاويافت

مبتدأافدرمقلكردمتوباتجالتا
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عمالمدينةتلكفيالباخرزيقابلهوقد.الريفيالعلويننقيب(1)،العلويعلي

وهو.القيالدينلمنتجبالشيعةمشايخأسماءفهرستفيذكرهوردهـكما434[831

أبيبنعليبنالحسنبنعليالعابدينزينالإممبنالباهراللهعبد"أنجاءمن

تكشالسلطانوخهأنإلىأسرتهفيالرينفابةأستمرثوقد."طالب

(2)هـ.59؟عمفيالريالىحملته"خوارزمشاه

الملوكشص!الأميرظىيًيلعالدولةعلاءالملوكشمسالدينعضدالأمير-5

الدينعضدجعفراللىلةآبيعلاءالأميركاكويهنِبفراييرزمنصورأبيالدينظهير

م.الديلميمرزتانبنرستمدشمنزياربنمحمد

المعاعر،كاكويهالدولةعلاءوحفيدمنصورنرامرزأبيالأميىابنهو

يزدعليحاكئماهـليكون443عمطغرلاختاره0سينا)3(عليأبيالرئيسخي!ثلل

جغرىابنةَالسلطانزؤجههـ،469عموفي.هاشِكلملنديمأوكان،أبيهوفاةبعد

بلاملكشاهخدمةفيوظل.القائمللخليفةالسابقةالزوجةوهي..بيك

وبينأرسلانألببنتتشبيندارتالتيالحربفيقتلأنإلى..انقطاع

علىنجاءا-المعزىأجلمنملكشاهأستعطفالذيالشخصنفسوهو.بركيارق

إلىبنفسهالمعزىويشير.والدهمخصصاتعلىلهوحصل-عروضىنظاميشهادة

:فيقول،الدولةعلاءالأميرويمتدح،السابقةالنعمهذه

الدين.عضدالملوكشمسحفلفيأصفكأنفخرأيكفيك-

السلاطين.س!لطانا-صويؤنجىِظهر،فرامرزبنعلي.الحر.الملك-

علئما،

(34"*)المعاني..العلويعلبنالمطهْرللمرتفىيوماْقلت(1)

مقذمةهـ،591عامحوادث،الاثير)بن،333عرر،اللفتجارب؟424ص،الطالبعمدة(2)

.(المؤلفطغ)آثوبشهرلابنالعلماءعالم

.()المترجم.307عى،إيرانعرمنعام0،35أنظر:(3)

ول؟؟ء*29-
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-أ984

لاا-!

(1).والتزيينبالرونقاللقبانحظىونه،وشمسأعضدأوأبيهجدهلقباكانلقد

:يقولأخرىقصيدةوفي

سموهيئةمعنومعانيرستمتقاليدلهمن..الخسرويفرامرزعليالأجلالأمير

.المغوارى

العليْمِننْ،مناقببفضلسعدىنجمصعدلقد

والحوار.الكلاموأكثرتْنيَيْيلعللبمديحيطبعيورق

المختار،الرسولقلبعلالسرورأدخلالقد

بالفخار.وأحسبهمابكجغرىوسر

حالي،عنمولايياسمعتأنكلأعلموإني

الدار.هذهأبيغادرعندماضعفقدجسديوأن

..محطئماحائرأالخلقبيناسيرُكنتوأني

والديار.المدينةحول..كالمجانينوأدور

..لشعريواستمعً،المعزىلقبفأعلنت

أشعار.صورةفي..المديحعندالجواهرينثرلسانيشهدعندما

..خدمتكفيوالديعننائبإني

.اللسانفيوالحذالشمائلفيالجذ

بلبله،هجرهقدالشعربستانيكنان

.البستانفيالبلبلصغيرتغريدالىفاسنمع

..سعادتهللمتنبيالدولةسيفبلاطحققلقد-

الحبور.الدقيقيالحكيمقلبعلىالجغانيونأدخلكا

...والبهجةبالفرحةبساطكعليوعاد

كويمتووعفهمىكهترابىفخراين(

فرامرزبنعليآزاد.ثهزاى

بودلقبوضصىعضدراوكدرشجد

-؟30-

الدينعضدملوكانشبزمكهلر

سلاطين.ملطانومونىجهكت

وتزييننق+«ازويافتلقبدوهروين
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والسرور.الطويلوالعمروالثرفالسعادةوجدتفعندك

..تفعلانفإنك..منهوقربنيمولايالىفقذمني-

(2)والبحور.المناجمكنوزكافةعلجاهكظلفيأحصل

رثي!،الجعفريالعلويشرفشاهعليابوالمعاليفخرالسعاداتذو-6

منظومةْغيربرهانيلنايتركولم.حفهفيالمعزىقالهاأشعارأأوردناالذيتزوين

كتابهفيالجاجرميبدربنمحمدأوردها،التبيبفيتصيدةوهيواحدةمطؤلة

:السعاداتلذيموخهمديحعلىتشتملكانتانهاوذكرالأحرارمؤنى

.المناجاةفيكمومىأتدلل..الخراباتفيأقضيهيومكل-

.والساعاتأيايىفيهمباركةتصبح،والشرابالثملفيأقضيهيومكل-

أبديولاالقرآنأقرألا..الاَنمنيأفضلأكوننفيعنأغيبعندما-

.الطاعات

العباداتتهديدمنأرتاح..العقلقيدمنأتحررفحين-

.المراعاةكلفرعونحقراعيتلأني..بالتوراةجاءمابمراعاةمومىيأمرني-

هذهغيرالخراباترواديعرفماذاهذا؟!لباسكترتضيكيفليتقول-

؟الملبوسات

منأقرأهمامطربأمميكونوأحيانأ،معشوقأممسجودييكوناحيانأ-

.التحيات

مانوصاممعانىومعنرصومرستمخروىفرامرزىعلاجلميى(1)

روانمنطبععلثومدايحئدبربلندمنبختعلهوناقبازئمت

ضادمانتبدينصولحهبكجغرىدلضادبودبدوَكريدهكيغبر

ناتوانبودمنتنبهمرفرقتكزمنحالخداوندتواىضنيدهدانم

نوانديوانكانجوئهربكردبودمتا.آثقكانجوخلقميانبودم

كهرفثانزبانممديحلحرديدجرنمنفعروسنيدمعزىلقبدادم

اللانفيوالحدالثمائلفيالجدبدرنايبتوبخدتمنممرا

زممتانببلبجهنواىبثواصضد.تهىزببلضمركر!لهتان

جغافيان-دتيىبرحكيمجوفانكهجفباطمتبىبربودفربخده
-جاودانوعمروضرفسادتازتويافتمكهبرمنتوباطضدلهخد.

وكانبحركجتوهمهبدولتكنمحاصلنصمراخمتىضهرياركرثئ!

131وحا؟-
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ء*+رث

غزلك..المطربايها:أقولواحيانأ..تدحيخذ..الساقيأيهاأقولأحيانأ-

هات،

فيحجرةمنصادروكأنهعراخيفيأتي،ثملىمنالخمرأصرخمناعبمالكثرة-

.واتالسما

.الخراباتالىطريقيأميوسفلت،خمريدنوالديرأىلقد-

.مباهاةفيوأتولها،المعربدينصففيبوقوفيأفخر،أَباليلامشهترحرأنا-

هيهات..السيدأيهاالسلامتقرئنيفلا،الترهاتالىأميلأنيتعرفدمتوما-

.والخرافاتالهزلبغيرليدرايةلافأنا،خراباتخرافاتأقولهما)ن-

.الذاتطيب،والجودالسيادةاصل،الجعفريالملكعناتحدثإني-

أنالمؤكدومن.القصيدةهذهفيبالمديحيتعلقالذيالقسمضاعوقد

اذبهونعني،ضرثاهلقبايرادمنيتمكنلكي(ت1)القافيةاختارقدبرهان

.السعادات

مدحه:فيالمعزىيقول.الملكثرف-7

!!خراسانبلاءيلاحقنيمتىالى-

اختلف.مهما..خراسانمنجاءنيقدأصابنيماكل)ن

ناجاتلحرمو!جونازمممىخراباتمرباثمكهروزىهران(1)

وص،عاتابامباضدمبارككرارممنىمركهروزىمرآن

طاعاتقصنمايمترآنىنهباثمبهترىخرسثنبىمرا

تا!لعتهديدزآصايمبركردمآزادخرنجدازجو

عاتمرانىفرعرحقمكرجوةارنو.يدبضمامو!صا

صاتبجزندادجهنىباخرانلاسنوتررباكونىمرا

تحياتمرمقىثحىكهىمفرىْبثىجودمندراكهى

ماتغزل:مطرباىكهكويمكهىخذقدم:طقىاىىكويمكهى

صاواتلهرحجززنعزكممقتازكدنوبارهمن

خراباتبرمادركردجلماتكررروفخمرمبرخمبدر

باهاتقلائانعفثركمابالىلامردمآزاديكى

هياتخواجهاىسلامبرمنمكننرماتممردىدانتىجر

وخرافاتهزلبجزمنندانمكويمجهخرابلأصخرافات

ذاتيخكوىجرادىخداوندىأصلجعفرىزشاهىكويمشن

-132-
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..خدمتكفي!ونالعراقإلىطريقيفياني-

ثرف.للملكأفتمنيا..العراتنسيدنحوأسير

..الذيسيدويا،الكفاةمفخريا-

يختلف.ليسلهالموحْدينمدح

..منكوقربهاليكالبرهانيبقدوم-

.فَرَطكلآثارهوبلغتصيتهذاع

،ووالدهنائبهوأنا،غائبهو-

(1).الطرفأحسنأفكاريبناتمنلكأحضرتوقد

بنمنصوربنمحمودالملك!ثرفهوهذاالملكب!ثرفالمقصودويبدوان

المستوفي-الملكشرفوأنخاصة..ذكرهمرالذيالخوارزميالمستوفى-محمد

قبلالسلجوقيةالمملكةفيالاستيفاءمنصبيشغلكان-السابقطبقألثرحنا

عهدفيأمتدحهقدالبرهانييكونأنهكذاوالحالبدولا،بفترةملكثاهجلوس

.ارسلانألب

.سخلناهالذيالثبيبغيرللبرهانيأشعارمنيدنافيليسأنهذكرناوقد

الملكعبدالخواجةإلىمشوبةقصيرةقطعةبحوزتيدفترخطيفيتوجدأنهغير

الملكعبدالخواجةنفههويكونأنالظنعلىيغلبالذي،السمرقندي

الخطأ.بابمن..السمرقندياعتبرهقدالبعضأنآنفأذكرناقدوكنا..البرهاني

ولطفأ:رقةتفيضالتيالقطعةنصوهذا

صدرنا.تفارقلاالغاليعمرنايا،أنظارناعنتبتعدلاأعينناإنسانيا-

راسنا.عنتنحسرلاالرحمةظلويا،ىنَعفاالجسدتفارتيلاالعزيزةروحنايا-

مرابكفخرامانبلادازآمداينبحثمخرامانبلادازمننابكى(1)

ضرتملكاىقينلعرااجدتاعراقصىيماتوركابتخدمر

يختلفلي!لهينلموحدامدحيلذاصيدياوةلكفاامفخريا

طرت.وساث!نامبودثهورتويئىبرقدمضمارازبرهانى

الطرتاحنخرسىزخاطرأمواوردهمنماوونرزندونايبامتغايباو

حا4"!\33-
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(؟).بصرناسوادلوحعنتغبلا،الأرواحروحخطخ!النقشيا

:فقال،قصائده)حدىفيالبرهانيوالدهأشعارمنبيتينالمعزىنًمضوقد

:البرهانلكففيهما،بكيليقانبرهانيخواجهقالهمابيتانهذان

علىأتىهل:سورةفيهنزلتالذيالوجهذلكوحقانسانأفضلبحق"

..الإِنسان

عليهامنكلتعالىقولهفيهايتحققالتيالساعةالىباقيانونسلكاسمكأن

.(2)ناف

آخرمرومانظرازخممر3اي(1

رiدمصصورنجورازتنعزيزجانأي

جانانولورجانخطخيالفثىأي

Csربخواجهزثفتارشعردوبيت(2

صورتآنوحقانسانافضلبحق"

ساعتتابدانباتيتتووفلنمكه

-134-

آخرمرومازبركَراميعمروي

آخرمروزصمارتسايه.وي
آخرمروبمرماسوادلوخاز

رابرهاندويتهرتوبىكهسزدترا

الإنانعلأتىهل:أومورتهستكه

."فانعليهامنكلشردآضكاركه
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سلاجقةوزيرالدولةمجيرالعلاءبنمكرمعبداللهابوالدينناصر

(؟)كرمان

فيالعلاءبنمكرمكرمانسلاجقةتاريخصاحب"ابراهيمبنمحمد"يذكر

1ص)كتابه A)بصلاتبالشعراءارتبطواالذينالمادحينمنيذكرهممنضمن

بنابراهيم)سحقأبيمعالمعروفةقصتهويذكر.لوف81حذفاقتمتشعئةكبيرة

DYE)الغزيعثمان - It I&.-!عطيةبنمقاتلالهيجاءأبيالدولةوشبا

البرهانياسمالكاتبذكروالعباسىالغزيجانبوالى.هـ(555ت)البكري

آثاره!حسنعلىصدقشاهدالمبرزينالشعراءهؤلاءديوانانوقال،والمعزي

عظمتهم.وكمال

بنمكرممدحفيفقطواحدةقصيدةالشعراءأميرديوانفيوردتوقد

بقوله:مطلعهافيامتدحه،العلاء

،وسيحونالنيليجريحركتهبسببالذيذاكالدنيافيبحرأي-

(2)؟وجيحونودجلةالفراتويجري

بقوله:ثناياهافيوامتدحه

433عمبكرماناتصلالذيأرسلانالبأخىتاوردالىنبةبالقاوردينكرمانسلاجقةيس(1)

بأمرمنم1050=442عملفتحهاتوخهاو،!رلبكعئهل!قمنحاكئمابصفةم4110هـ=

583عموفي.الصحيحهوالأولانريخانوأرى..الديالمةيدمنواننزعها،طغرلعمه

1هـ= envالمترجم()دولتهمفافتهت،وتملكاتهمحكوقهمعلالغزيدينارالملكامتولم

،537ص2اليرصحبيب،471ص،كزبدةتاريخ:القزوينيمنوفياللهحمد:انظر

عى28صدرايرانأياتتاريخ:صفاالهذبيح،335صالأنابمعجم:زمباور

روانوجيحونودجلهونراتو!يحونفيدرجهانأوازجنبثىهتدريلاهآنجست(2)

.Ireط؟!*
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..الكفاةوصدرالدولةمجيرالجاهصاحب-

.الزمانوبطلاندنيافاتح،كسرىتابعالدينناصر

..المكرموتاجهمالوزراءسئد-

(9)نأشكلفيالموفق،حالكلفيالمنغم

!يه**

،كرمانأخبارَوساطةدونتسمعبأذنهكأني-

.البلدانكلمنالفقراءعرخاتوتلتقط

..)قليمكلفيجودهمنوله،كرمانفييعيش-

(2).مكانكلفيونعمة..العظماءعلةَنم

*عهء

..وزيرأللملككانوقد..(3)الصاحباسمهذاك-

.وأصفهانالريفيترويقصةمناقبهبفضلوصار

..إيرانملكوزيروهو(")..الصاحباسمهوهذا-

.وتورانإيرانفيالفضائلقصصمنةّصقوهو

..سقرفيالخلوديكونواحدةبزلةالصاحبذاكقال-!88]

الجنانفيالخلوديكونواحدةبطاعة:الصاحبهذاويقول

سنانخروكيتىكدخدايدينناصركفاةوصدردولتمجيردولتعاحب(؟)

شانكلفيمقبلحالكلفيمنعمههمتآنكهمكرموزيرانوتاجسيد

فغانزدروليآيدكشوريهركجادرليراصطةلثنودبكرمانثوئىأوكَوش(2)

هرمكاندرونعشىهرمكينبرفتيتاقليمبهر!ضجووازاستبكرمانأو

الدالدحولةفخرالمللكوزيرعبادبن)سماعيلالصاحبيعى(3)
.منصياجقهمانهـ(495-049)تورانثاهبنضاهايران(4)

-136-
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..الأصةسببهالثرعفسادانيقولحينيغاليذاككان-

.ناسنِإلاوالخلقعملاحمرالأصةعلؤأنهذايرىبيا

..اللهمنوالخيىالث!يطانمنرث!لاأنيرىذاككان-

.المناناللهمنوالخيرالثرأنهذايرىبينما

..الآذانملأتقدذلكعطاء(خباركانتو)ذا-

.العينانوأضاءتالإِبصارزالهذاعطاءفبفضل

..الرسائلفيذاكتوقيعاتمننسخةهناككانتو)ذا-

(().والأوانالععروزيرلتوقيعاتبالنسبةحشوأتعدتوقيعاتهفإن

:المعزيفيهيقولالذيالبيتومن

..مناميفيليلةالعاليمجلسكرأيتولو-

.الجنانمنهلَيختيمكنماأقمىالعينرأيلرأيت

فيآنذاكالمعزييكنولم،لبلاطهالقصيدةهذا(رسلقدأنهيفهم

بنإيرانشاهسلطنة)بانامتدحهقدالمعزيأنصنلقصيدةويئضح.كرمان

منيعتبرهكرمانسلاجقةتاريخصاحبكانولما.(549)هامث!ناروت

مكرمانيعنيذلكفإن،(2)(ـه049-477)تورانشاهعلىالسابقينالوزراء

بدايةمنذأي،تقديراتلهـعلى477عمقبلكرملاعلىوزيرأكانالعلاءبن

بودرادستورثاهثاهكهصاحبآننم(1)

ارايرانثاهدسترراستكهصاحبايننم

اندرسفرخلودزلتيكصاحبآنكفت

ودراصفهاندرريضدداستانمناقباز

داشانوتورانايراندرتفضايلاز

اندرنجانخلودطاعتيكصاحباينكَويد

الخ

العرثىعلفجلس(المؤرخينبينخلاتعلى)م0841هـ=477عمتاوردبنشاهسلطانتوفي(2)

عل)م0951هـ=489عمومات.الدولةعمادالدينبمحىيلقبوكان،قاوردبنتورالاه

.(المؤرخينبينخلاف

!لوتيى73_
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قرائنوهناك.(؟)إيرانشاهفيهتولىهـالذي049عموحتى-تورانثاهسلطنة

هـ446-447)قاورتسلطنة)بانالوزارةمنصبيشغلكانانهتؤكداخرى

!هل!لءر!ووث!صرئصدر،لمَمجيِم:القرائنهيوهذه،(2)كرمانسلاجقةدودةمؤسس

نأالكاضىالقاسملأبيخل!ملاازبدةإلىالمضافانكرمتاريخفيجاء

منهاأمخذالتيهيسيروبرد."العلاءبنمكرم"الصاحببناهاقدبردسيرقلعة

فخرَبAIIVعمقاورتعليهااستولىوقد.لهمعاصمةوأولادهتاورت

منالقلعةعَغرت-واحدبعمقاورتقتلبعدهـ-467عموفي.القلعة

جنودضدفيهافتحضن،عليها-قاورتخليفة-ثلطانشاهاختيارووقع،جديد

عامقبلالعلاءبنمكرميدعلىتثسييل!تئمفقدعليهوبناء.(3)ملكشاه

!و.الأرجحعلىقاورتعهدفيوذلكهـ،467

بنمكرمفتوحاتعنِ-بنقلهاسنقوملهقصيدةيف،ىرغالشاعرويتحذث

.-سَ!قاورتحكمفترةفينئمالذيعمانفتحبينهاومن..العلاء

ألبعلىقاورتتمرذعلىهـتعليقأ459عمحوادثفيالأثيرابنويقول

.والطغيانالاستبداداليهوينسب،جاهلأرجلأكانتاورتوزيرأن(4)أرسلان

جهتملالاهيأظالمأفاسفأكان.الدينببهاءيلفوكان،تورانثاهأبيهبعدالعرشعلىجلى(1)

م0110هـ=494عموقلوهكرمانأهلعليهخرجلذا،الإحاعيليةعلويعطفبالرجة

حيب،472عى،كزبدهتاريخ:انظر،وتورالاهضاهططانعنالكثيرلمعرفة.(المترجم)

،18ص2ص،للراندرأدياتتاريخ،335صالأنسابمعجم،537ص2صالسير

.380ص2ص(بالعربية)للرانفيالأدبتاريخ،براون

(Y)بنمكرمالوزيراجلمننظمهاالتيمدائحهن!ف،هـتقرببأ465عمتوفيقدالرهانيكانلما

نظمتقدتكونالآخر-هولبرهانيممدوحأالسلاجقةتاريخصاحبلكلاموفقأكانالذي-العلاء

بنمكرموزارةانعليدلوهذاهـ.465عمتياي-بداهة-برهانييخهتوفيالذيالعمقبل

.قاوردعهدفيأي..آففأالمذكورالتاريخعلىسابقةكانتالعلاء

.(المترجم)م0841=داص477عموترفيم(.72هـ=465عمتولى(3)

وبطثتوتهولم!خطرهأح!وحين.أرملانألبأخاهفعصىسطوتهوعظيمبقوتهقاوردوأحى(4)

مص1886ليددكرمانسلجوقيانتاريخ:)براهيمبنمحمد:انظر(المترجم)طاعتهالىعاد

يعصلم)نهويفال.537ص2اليرصحبيب،271-261ص،ليدنالصدورراحة،13

.(المترجم).بالمالأخيرفقله،7201هـ-465عمأرسلانالبلعصيانعادو)نماملكاه
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[90

هـ459عملقاورتالوزارةمنصبيشغلكانالذيالشخصأنشكولا

،فزاريالقاضىولعلهالعهدذلكثهيرأحدالعلاءبنمكرمغيرآخرشخص

شعراءمشاهيرومن.بوضوحذكرهكرمانسلاجقةتاريخصاحبيوردلمالذي

محمدبنعثمانبنابراهيمأبوإسحق..والعراقخراسانفيوسنجرملكث!اهعهد

قصاثدولهالعلاءبنمكرمبمدحيختصوكانهـ(524-441)الغزيالكلبي

محاربتهحولع!ن،والحديثبحرحدودفيفتوحاتهوشرحمكرممدحفيعديدة

التالي:بالمطلعقصائدهاحدىوتبد(.الحدودبتلكالمقيمينللخوارج

الترائبايشفىالربعترابوشثمالركاثبايكفيالدمعركابورود

فيخلكانابنأوردهاوقد،القصيدةأبياتأشهرمنالتاليانوالبيتان

:الغزيأحوال

الكسيرالعصائباالعظمحملكمانطيفمالاالأيممنحملنا

بالفجرشائباصارحتىاختطفاعذارهيدبأنرجوناوليل

:عمانفتحفيهايذكرلهمديحةفيويقول

السباسبادمحتاذالمطايامسختأننيتحسبكالنيتانسوابح

لواغباالشاطيلاعبنفهنعرفتهعَرفأكرمانمننمْسنت

صماحباالعزمسوىيصحبلمجذ)ذابصاحبمنهالدهرثغرنبسم

الرغائباويعطىالعليافيينافىمكرمتبلحاذرألثايرولم

0**

طرفهالوزارةشمطاءنحوثني

باللهيالدينناصريااللهافتحت

كاعبامنهلحظةبأدنىفصارت

المخاطباالخطيبيدعىوفاتحها

ه!5ء
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وفوقهمماجواالعماننويوم

بينكموالبحرالتدبيرمنأثرت

a*ي!

حاصباالنبليرسلقىساء

ثاقباالبرفيالجيشرآهبنجم

[9ة1

شاحباأسوداللهعدوووجهمشرقاأبيضالدينوجهبكبدا

المظفرأبيديوانضمنمصرفيبأكملهاالقصيدةهذهطبعتوقد

جامعونسبها،الغزيقصائدمنالكثيرشأن!ثأنها،الخطبطريق،الأبيوردي

الموجودةالقديمةالنزيديوانلنسخةرجعناو)ذا.الأبيورديالىطابعهاوالديوان

تحتواردةالمذكورةالقصيدةنجد(316Arabeرقمتحت)باريسمكتبهفي

:عنوان

وبينبينهجرىماوذكر،بكرمانالعلاءبنمكرماللهعبدأبيمدح"

.،بهمفيهاوظفر،البحرفيدارتالتيالحربفيالخوارج

بنفسمكرملقبيرد(\العلاء"بنمكرمفيهايمتدحللغزي(خرىقصيدةوفي

الثماعر:فيقرل،الدولةمجيرايالمعزيلدىفيهاوردالتيالصورة

رسائلالعميدابناليردونعلىلهسلمتكاتبصدرفلله

سلاسلوالسطورليلقناديلهبَمكمحاريبفيالمعانيكان

كواملبينهنالمعانيبدوراحرفأهلةفيعجمكواكب

ورواحلآمالنامنرواجلبناانجردتالدولةمجيراليك

راجلفهوالغنىيفرسهلمومنفهوخائبالمنىيساعدهلمومن

جداولف!اوبحروكفكىاكبوالملوكبدرمحياك

آمللكاننيبقوليولكنغزةارضلابالشعرمنقصدتك

.279-276ص،ابيورليديوان(1،

-؟40-

http://www.al-maktabeh.com



وهو:القصيدةفيبيتوآخر

شاملللبريةدعاءوهذاأهلهكهفياالدهربقاءبقيت

.الغزيبعدالأدباءاستخدمهماوغالبأ،الشهيرةالأبياتمن

*!يه*

،أصفصبرسُرالا!ق!ا!

*ا،ط"كاأر!أ!اي!!اايخمايىصس،

"قكا
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(1)رمعبنعبدالرزاقبنمفضلسديدالملكعضدالدينأبوالمحاليولم
.(بركيارقاضرافديوانورئيسملكبماد!ج)عار!

**عه

سلطنةمنالأخيرةالفترةفيالجندعارضمنصبيشغلالشخصهذاكان

خواجهمعبالمراعالسلطانيالبلاطفيالثيرازيالملكتاجشُغِلفلماملكشاه

وبعد.وظهيرأ)2(معينأ(العارضالملكسديدمني()منه)تخذ..الملكنظم

شأنشأنه-وضياعحيرةلفترةالملكسديدتعرضالملكتاجوممرعملكشاهموت

الدينغياثللسلطانالحكماستقرأنإلى-السلطانيالديوانأصحابغالبية

إلى(الملكسديد)فانضم،الأحداثمصرحمنالملكمؤيدوزيرهوزال،محمد

.الاداريجهازه

مهمةفيبغدادالىالملكسديدَمحمدالسلطانأوفدهـ،495عموفي

تئمالتاليالعموفي.لهوزيرأليكونالعمنفسفيالمستظهرفاختاره،ضريبية

،رقبركياقصدثم،سيفيةحفةالىفرمحبسهمنخرجفلما،وحبسهعزله

(3).ممالكهفيالإشرافمنصبالسلطانهذافمنحه

فيالملكسديدالمعاليأباالرازيالنحاسالمعاليأبوالمعروفرعا!ثلاذكروقد

.(الألقابمعجمالوزير)الأصفهانيالرزاقعدبنالمفضلالمعاليأبوالملكسديدالدولةعيد(9)

.62ص،الكانبدعا(2)

(r)496عاكطحوادث،الأثير)بن ، 49c.هـ
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كتبمؤلفيبعضأنوالعجيب.ملكشاهحقفيقالها..مثهورةلهقطعة

بالشبةاخطأواقدالفصحاء)"(مجمعوصاحبإقليمهفتصاحبأمثال-التراجم

وحياةهذاحياةبينوخلطوا،الشاعرنحاسالمعاليوأبيالملكسديدالمعاليلأبي

.(2)ذاك

11!د"ىث!!11

ص!ئثي!ق

أ!ي

.م1939هـ=1358كلكتهفيطبعهتمْ،الرازياحمدأمينهو)قجهفتتذكرةصاحب(()

.الرازيالمعالياكياحوالدالحرحدائقحواثي:انظر(2)

؟ت+\43-

http://www.al-maktabeh.com



الشيرازيفيروزخروبنمرزبانالملكتاجالدينجمالالغنائمأبو-6[93]

.هـ(486عممحرمفيمصرعه،والإنشاءالطغراءديوانرئيى)

هب!"ب

الأديبالملكوكمال،الرضاأبيالدولةكمالاحوالفيذكرناأنسبقكما

الرسائلديوانرياسةأسندقدملكشاهالسلطانفإن..الزوزنيالمختارجعفرأبي

الملكتاجالغنائملأبي-الزوزنيالأديبموتبعد-والطغراءالإِنث!اءوزارةأي

.الشيرازي

فيالوزارةمنصبيثغلكانأبهـمن438عمفارسفىانكصلملكولد

الكتابة.آدابالملكتاجتعلمالأبهذاوعن،الدولةهذهملوكعهود

وفارصلكرمان"ساوتكَينالدولةعمادالدينقطب"حيه!القائدبدايةفي!ث

الملكتاجالغنايمابوالتحق..(ملكثاهلسلطنةالأولالعمفي)والعراق

إلىساوتكَينقذمهأنالىعملهيزاولوظل.ورعايتهباهقامهوحظى،بخدمته

ووكل،الإِداريجهازهفيفقبله،الديوانلأعمالكفءأنهعلىملكشاهالسلطان

(وابومحمدالدينناصر)بعدفيماسلاطينواصارالذين..اولادهبعضوزارةاليه

.(أوكلاهماأحمدشجاع

والمهمب!ووتوكئفه،الخاصةوخزائنهبيوتهيديهبينأوحكا

-؟،4"
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(1).عهدتهفيوطغرائهالإنشاءديوانوجعل،العسكريِة

فيورغبتهللجاههْبحلكن،شهئماسخيأماهرأفصيحأرجلأالملكتاجوكانَ

غايةويعطمهالملكنظمالخواجةيوقَرفهو..متفوناجعلاهالصدارةمنصبنيل

الملكمجد:ذلكفييظاهرهوكان.السلطانلدىصورتهيشؤهبينماالتعظيم

/اكأ!تحلفأالملك!خشالعارضِالمعاليوأبو،الاستيفاءديوانصاحبالقفي
ئ-الملكومجدالملكتاجوكان.الملكلنظمملكشاهنظرةتغييرفيأخيرأو!ثاياتهم
الخثنةالسلطانرسالةأبلغاهاللذانفهما،الملكنظمإلىملكشاهواسطتي

الخواجةإبعادفي-الملكتاجراسهاوعلى-الجماعةهذهاجتهدتوقد.القاشة)2(

الملكوسديدالملكومجدالملكتاجذلك،وأمسكفيوأفلحتالوزارةعنالمسن194ْ-

يصرفونوباتواالمملكةوأعمالالدولةأموالعلىواستولوا،الديوانأموربزعم

لملكشاهيكونوربما،الخواجهقتلفيشاركواأنهمويبدو.شاءواكيفشئونها

أبنائهوسطوةالخواجهسيطرةمنالتخفصفيمنهرغبةالمؤامرةهذهفيضلع

القبيلهذامنأمثلةعليدنانضعأنالسلاجقةتاريخبمراجعةويمكننا.وأتباعه

فتن)بانخاصة،مناسبةمنأكثرفيوالوزراءوالأمراءللسلاطينتنسب

القتل-جرائمأننجد)ذكبرائها.واغتيالالدولةعظماءومهاجمتهم،الفدائيين

الىتنسبكانت-خافيةدوافعهاوظلتمجهولينعليهاالمحرضونظلالتي

قدالخواجهقتلىبأنجازمأاعقادأالنظاميةاعتقادن!فحالأيةوعلى.الإِسماعيلية

!..ملكشاهمنومرافقةاسكتاجمنبتحريضتمَ
هذاالى-الخواجةعنحديثناعْندآنفأذكرناهاالتي-المعزىأشعاروتشير.الملك

البيت:هذاخاصة..وزيرهبقتلملكشاهعلاقةأي،نفسهالموضوع

،الملوكملكموتيدميهاكانالتيالقلوبأكثرما-

.16ص،الكاتبدعما(1)

.(المترجم)43صوالحضارةالتاريخفيالسلاجقة:انظرالرسالةمضمونلمعرفة(2)
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فىأ59

.(الوزيرمصرغموتَهيسبقلملو

القطعةهذهوردت،التواريخوزبدة،التواريخوجامعكزبدهتاريخوفي

الأجل:بالسيدالمرتبطة

..الأسوداللونالىالأبيضالمروءةوجهتحؤلما)ذاتعجبلا-

..الملكنظممقتلتيجة

..قتلهقاتلوهيجيزانفالأعجب-

الملك.لهمويستقرالمالاليهميؤولأناملعلى

.غمدهيتركحينيصلصلالسيفأنإذفاتهمواأخطلكنهم-

..والكفايةالدرايةأهلمنعاقلليتمكنالسنينآلافتلزمأنهوفاتهم-

."2)الملككنظمثأنذايصبحانمن

كانالخواجةمصرعأنصراحةيؤكدْالقطعةهذهأبياتمنالثانيوالبيت

بلاطأعيانبهمونعنى،والمالالملكعلىاستولواأشخاصموافقةعلىبناء

.ملكاه

:(281ص)السلفتجاربصاحبويقول

كان،للوزارةرشحقدالغنايمأبوالملكتاجوكان:الخواجةاستشهدانبعد"

الوزير.انهيقولونالجميع

تاجفيهيجلسيومباختيارالمنجمينأمربغدادالىالسلطانوصلوحين

منالجمعةيومعلىالمنجميناختيارووقع.الوزارةمسندعلىالغنايمأبوالملك

دريث!يخويىدستوركَركتنرل!ثاهثهزمركَأضديكهدلبى(1)

ضودفميماهمروترويسفيدملكنظمازكتنمداركهعجب(2)
ضودرلمومالملككئاناميدبدانأركتنداشتندرواآنكهترعجب

ثودنيمبياردجوبرزلكتغكهندانتدقاعدهانسهويبزرتر

ضودفظمجواوكفايتاهلميانخرثمنديتاببايدكهسلىهزار
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الأربعاءيومملكشاهالسلطانوخرج.وأربعمائةوثمانينخمسسنةشوالمنتصف

فقدحجمعمليهَوأجرى،بغدادالىفتوخهمتصيدهفيالحفىوأصابته،للصيد

الغنايمأبيلتصيبالاختيارعليهوقعالذيالجمعةيوموفي.قؤتهإثرهاعلى

.ملكشاهمات..وزيرأ

منصب.أيضأيشغلكانالذي-الملكتاجنادى،ملكثاهموتوبعد

سلطانأ،(محمودواسمه)مخدومتهبابن(2)-السلطانزوجةخاتونلتركانالوزير

ابنقولعلىبناء-آنذاكمحمودعمركان)والدينالدنياناصرلقبعليهواطلق

موتخاتونوتركانالملكتاجوأخفى.(اشهروبضعةسنواتأرجالأثير-

الأكبرنبِإلابركيارقعلىقبض..أعفهانالىشخصأوأرملا،السلطان

الملكتاجأنمنيوقنونوكانوا-النظاميةوثار.بحبسهوقاما،الراحلللسلطان

أصفهانمنونقلوه،سجنهمن-وخلصو%مخدومهمقتلعلىالمحرضهو

نظموصهرخواجهالمدينةرئيسصوشياريمسلمأبيالىبهاوهْجوتو،الريإلى

جمعواأنوبعد،أصفهانالىخاتونوتركانومحمودالملكتاجوتوجْه.الملك

الحجةفيأواخرفيبروجردفيبجيثهوالتقوا.بركيارقلصدساروا..الجيوش

..صفهانأالىعائدينكرواهُزموافلماهـ،48همنعام

مُظهرأالملكتاجإليهفمقدمَ،المدينةتلكعلالحصاررقبركياونرض

فرارهبعدهي!لعالقبضوألقى،بروجردموقعةمنفرَقدوكان،والطاعةالخضوع

تاجوكان،الوزارةمنصبيقئدهأنالأمر-بادىء-بركيارقوأراد.قصيرةبمدة

كانواالذينالنظاميةلكن..تعويضبصفةدينارألفمائتيلدفعمستعدأالملك

الخواجة،أسةفيمحصورةالوزارةتظلأنفيويرغبونشديدأحقدألهيكنون

الملك.تاجراسبغيريقنعونلابأنهمبركيارقوأخروا،الوضعهذاعلىثاروا

ومرقواهـ،486عممحرمعثرمنالثانيفيعليههجموابأنالأمروأنتهى

.933ص،الصدورراحة(1)
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!بم

.(2)عمرهمنوالأربعينالسابعةفيوهواربأإربأجسده

.عمرهشعراءكبارممدوح-ملكثاهبلاطأعيانكسائر-الملكتاجوكان

ألسنتهمالبعضأطلقبينما،شعرهمافيارجانيوالقاضيالمعزىأمتدحهوقد

أنهعنهاثرأنبعدأنهالىمستندين،الرياءواتئاعالزهدافتعالإليهونسبوابهجائه

عندالناسمنالكثيرويجمعوالتصؤفالتدئنإلىويميلالدهريصومكان

يقولالصددهذاوفي.الوزارةمنصباحتلحينكلهذلكهجرقد..الإفطار

الهبارية:ابن

الدهربيننافرقفالاَنيجمعناالدهرصومكانقد

(2الجهروأمكنالنفاقفمضىمكيدتهمنهموتمكنت

حولقطعةنظمقد-بالفارسيةينظمونممن-عصرهشعراءأحدوكان

النحوعلىفجاءت،العربيةالىبترجمتهاالكاتبعمادوقم،هذاالصومموضوع

التالي:

ئماصاشركلمنليزلممذئماصايا

ئماقامةلقيااالىدلسعوباملككزاللا

نائما"3(الغنائمأباكفالدهرطرفزاللا

انيمكننا،الملكتاجمدحفيقصائدأربعالشعراءأميىالمعزىنظموقد

46،74صوالحفارةاتاريخفياللاجقةكتابفينقاطمنسبقهاوماالنقطةهذهتفاعيلانظر(1)

مئالببعض)فيويردهـ.486عموقائعالأثير)بن،اللفتجارب:وانظر،(المترجم)

وخليفة،العالمفيوالفتنةالإلحادأساسكانالنيالمرزبانلقبالملكتاجآ:يليما(النواصب

آخرتلوقدوالجبريةاثبهةمنكان.الأوائلابايعبنالبعةمنوهو.وظهيرهالصباححن

.8لإلحادهالأمر

.281ص،اللفتجارب(2)

(d Crسرميرابلالهْبرنهدآبيزبيكهبلىآزادهبرسوسننهدفرميزبي

دادكرضهريارملكتاجكلكهمجوماحريسازدبرسيموغاليهزمثككه

وظفراستفتحغنيمتهل!ثىلركاسوىجزحسعادتهل!كزالغنائمبودنياصدر
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979!

ففي.بحياتهالمتعلقةالتاريخيةالإِشاراتوبعضوألقابهاسمهعلىمنهانقف

مطلعها:قصيدة

بوشدحجرهيكهسنجايشآنمفتنةشكرباردهميعنايشكهآنمعاشق

الشاعر:يقول

..حرةسوسنةخجلبلابقدمهيطأتارة-

المتثاقل.رأسهالندىاللعلعلىيضع،الماءإلىلافتقارهوتارة

والغالية،المسكمستخدماْ..سحريةلمساتالوجهعلىيضعوتارة-

.العادلالملكالملكتاجقلميفعلهمافيفعل

الفلك-سعاداتبفضل-الذيالغنائمابيالدنياصدر-

(1).المتكاملوالظفر..الفتوحغناثمأعتابهالىتتجه

AA*

جاهك.السلطانلدىيزدادساعةكلفي-

يغيب.لاأبنائهاوعنوالدولةالمملكة"فيقدركيزدادأنعجبفلا

،المحروسالملكبيتفيالمتصرثفأنت-

الحبيب.العزيزلابنهالشهيرالوزيروأنت

،والجلالالثرفالثلاثةالعظماءينالجلالكمن-

(2).قثميبرداءويكسوهاالخطر!(الثلاثةالداوينتكتسبجمالكومن

وزوتجه.وولد.ال!لطانديوانيض(؟)

!اعيهربثترجاتهستسلطانبثى(2)

ارثا.عزيزوفرزندمحرومىخانة

وشرفاستراجلالحضرتنوصهازجلال

لم!اتلي9-

بي!ثترجايتهتودولتملكدرجرملا

نامورووزيرنامداريخدايكد

وخطرديوانراجمالستتوعهجمدواز
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ءب.رئ

(1)،الفتوحمفتاحعلىتقبضصارت..يدكفيالقلمصارمذ-

.مؤزرونصرجديدفتحجديدعمكلفيللملكوصار

وانطاكية،المجيوشهتجتاحفتارة-

وكاشغر.خلجفيالغبارموكبهيثيروتارة

ملكه،بطل..والغربال!ثرقفيرأيكصارلقد-

المظفر.سيفهترجمان..والبرالبحرفيقلمكوصار

الملوكيعزمما..والإبنوالكنزالمنزل-

.وأكثر)2(..والإبنوالكنزالمنزلتاجالملكلدىوأنت

معأ.والإِبنللأبمناسبعهدك-

.ويفخر)3(وبهحنرهوعهدكبفضليتدللفكلاهما

مطلعها:الشاعرلهذاقصيدةوفي-2

برنكارتوكشتتنآساندوروزروزكماربتودوَركشتهنكارلرأي

يقول:

،الزمانمفرقفيالمملكةتاجأنت-

.والأوانالعصرملكالملكتاجيدوفي

..البلادلأحراربالنسبةخدمتهتعذالذيالغنايمابوالسيد-

.وضمانوفخاروجاهغنائم

اللطانية.الرصائللديوانرياستهالى)ضارة(؟)

(Y)وولد.وحريمهخزانتهعلىيأتمنهكانملكاهانالى)شارة.

دكرتحىراضاهايننوىهرملىهتفتوحمفتاحتودردستاعتثمتهتاقلم(3)

كاثغرودرخلخدرموكبثىكردكاهانطاكيهودردرشملكرثىجوضكَاه

وبربحرتودركلكثداوتبغترجمانوغربيثرقرتورلايثداوملكمانقهر

ولروكجخانهناجتوهتيراضا.عزيزباثدىلروكجخانهراخروان

بدرهمتر!زورازنازدسبرهمخورامتدرراويدررايرتوكمارروز
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..دولتهإقبالجواهرمنالذيالصدر-

.الزمانوآخرالقيامةيومإلىالأرومةجيديزينعقد

البديعة،بنقوشهيشتهرالدرهمكانفإذا-198]

..أمانمنيسودهبمايشتهرالريفوالحرم

..قلمهعنعهاقدالدرهمنقوش-فإ"ن

.(؟)الأمانمنزلهمناستعارقدالثريفالحرموأمن

..المملكةلهاألمتالتيالحادثةتلكوتوعمنالرغمعلى-

(2)..الحسرةوإظهارللعزاءمأتمالىالدهربسببهاوتحول

..المملكةصدرفيجاهكينقصلم-

.مرةألفتضاعفقدلكالملكقبول)نبل

..العالمينربحاميكفليكن،ال!ثريعةحاميانت-

..المعينلكالسلطانفليكن،الحقيقةعونأنت

..أكبربصورةومكانتكوضعكعرزتاليوم-

التمكين.وزادالماضيالعمفيعنهاحثممتكزادتهذاعامناوفي

(1

(Y

روزكارضهنثاهملكتاجدصتدربخقملكتاجتو!روزكاربرفرق

وافتخاراستوجاهغنايمخدمث!ازراملككأحرارالغنايمبوفرخنده
نياردركردنقيامتتااستعفددولشانجالجواهرازىصدرى

نامداراعنشريفزامنحرمورجهناموربديصتزنثىدرمكرجه

متعارهتأو!4زخاتحرمامنمسنرقهستأوزخامهْدرمنفى

احمدشجاعأبابهوفعىقبالىالجميعاقربوكان،ملكثاهابناءأحدموتيقمدالمعزىيبدوأن

هـ480عمفياختارهقدملكاهوكان.المؤفينأميرعدةالملةتاجعضدالدولةالملوكبملكالملف

أنالظنعلويغلب.عمرهمنعئرالحاديةفيهـوهو481عمماتلكنه،للعهدوليأليكون

الملكتاجلقبالأمرأنهذاوئريد.والمعزىالكاتبعادفيلكئحكما..وزيرهكانالملكتاج

تأكدالاممعتنباطهذاصحْولو.ضجاعابطالقابوهوأحد،الملْةتاجمن،الأرجحعل،ماخوذ

.-8at(عمحدودفيأي،أحدفهاتوفىالتيالةفيالمعزىنظمهاتدالقصيدةهنهأنلنا

"ةءحا(151-
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..ويدكقلمكبفضل،الملكوكنزالمملكةلِطغراءإنك-

(9).الأمينوالحارسالأذنقرطبمثابة

مطلعها:قصيدةوفي-3

هلالكثشم(وكزعشقشعىرْدَبعاشق

خلالكشتمأوهجركزشلمسروى!فتنه

:المعزىيقول

وصله؟شمسزالتلوضرما-

.زوالبلاشمسسيدىفعين

الفلكفوقالمرازبةكليرفعالذي،مرزبانالغنايم(بو-

.لالجِإلاوالعزراية-لهخدمتهم-بفضل

..جواهر..قلمهفيلأنالتاجلقبالسلطانمنحهلقد-

.الجبالالجارأوفينظيرلهالا

..جواهرمنعليهلثتمللماالتاجتعرالملوككانتإذا-

.الخياليدركهلي!تاجفهو،بالتاجتعتزالجواهرهذهفإن

..بجوهرهقورنتماإذاالملوكتيجانجواهرإن-

.(2)الجالرائعةفيروزةأممخزفاوياقوتهأممبزجاجلأشبه

سوثواركئتبدودهركهحادثهزاننددردكثتبدوملككهواقعةزان(1)

هزارثدازشاهنوقبوليككهبللامملكتصدرتورجاهنكثتناقص

ياربادوسلطانتتوحيقع!يارباديثويزدانتتوثريعتيثت

زباربيئرتوتمْح-.وامالزلهيرش!يبتومايههصتامروز

وكوشوارنكهدارودستبكلكهتىراشاهوكجمملكتدارطغراي
(Y)زوالبيآفتابخداوندديدارصتثدجهآمدزوالاوراكروصلآفتاب

وجلالعزرايتكيدهداردفلكبرمرزبانهركزخدمتثىمرزبانالغنايمبو

جبالودربحاردرهتانيستفىكوهرىدرقلمداردكهسلطانلقبدادضآنازتاج

همالبيتاجىاينتاتبتاجثوهراينعزكوهراصازتاجعزبادضاهاننجزدكر

سفالبيييروؤابكينهياقوتيثىبودكوهرايندلىلهيششهانتاجكوهر
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..مَعِنلاوليبأمريدكفيوالعقدالحلزمم-!99]

.مغِنلاتحصىأنلأتلامكنِذاالخصالالحميدذاكمنوبأمر

..صغيرةسبعةكواكبالسبعةالأقاليمفصارت-

القلم.أمسكتحينالعاليةدولتكسماءفي

..القلمتمسكحينبالمنشورالطغراءترسم-

.ووصالودمانىونقشالرحمةغصنبينفيجمع

..الديوانفيدومأيراكلمنطوبى-

.بالشمالمانىونقشباليمنالرحمةغصنهمسكا

..القهستانيبكرأبيعلىعديدةمواضعفيالفرخىيثنى-

الزلال.الماءيشبهالذيشعرهفيويشكره

..لكنني..الفرخىأنيأذعىلاوأنا-

.النوالفيالقهستانيأمثالمنمائةتضارعأراك

..العقلبميزانهلأن..الفرخىأنيأدعىلاوأنا-

.(1)المحالمنضربلكمدحىيكون..مدائحكفي

مطلعها:أخرىقصيدةوفي-4

بادخزانكندزرينهميبهوننداردزربادخزانياخويشتنمكرداردكيميا

:المعزىيقول

..الدنياببدرالعشقليليقبالمديحالمشقأمزج-

.الزمانبصدرالمديحويليق

زسآبجونخرل!شعرهيىدرفرخىجليجندبكويدقهشانيبوبكرشكر(1)

نوالدرشارمقهشانيبوبكرجرصدتراليكنفرخىراخويننخوانممن

محالتوباث!دمدحمنازتوهممديحدرعقلروىكزفرخىنخوانمزانراخولثن

!لا"-ىد53-
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"+،ى

..الحقدينجمال،الآفاقروخ،الملكتاخ-

.مرزبانالغنايمأبو،والفنائمالفتحاصل

..وآثارهسيرتهبفضل-الذيذاك-

(1)القرآنصاحبودولة،الكتابصاحبامةتضىء

***

..السلطاندولةخدمةفيتفانيأيزدادلحظةكلفي-

(2)حفرتهمنوتقريبه)عزازهمنالسلطانيزيدأنغروفلا

عهعه!يه

الساميه.هفتكلأقدامترابالكنوزتيجانوأثمن،تاجللملكأنت-

العاليه.الجنانفيكتاجكتاجلحوريةيكونفلن،الحورتاجقيمةعظمتمهما-

الدنياسيدومقصودالعقلودنيا،الفلكربومصطفىالفضلفلكيا-[،00]

الكريم.

خوانكيمتدحمنالسعيدرعا!ثلاو،الشرفوقانونالعقلأصلمائدتك-

العظيم.

.المهرجانعيديفيامتدحتكحينالربيعكعيدسعيدأيوميصار-

(3والأخرىُبسرقنداحداهما..لعبوديتياظهارأالهديتينهاتينلكوقدمت-

.بأصفهان

آيدهمىخوبكهآميزماندرهمومدحعق(1)

حقدينوجمالآفكوجانملكتاج

وأوآثارميرتازهميبفروزدكهآن

وأعقلفزابدصلطاندولتدرزمانهر(2)

همتتكلىخاكوزبيدقاجىراملك(3)

-154"

زمانعدربرومدحزمينبربدرعصق

مرزبانالغنايمبووغنايمفتحعمده

قرانعاحبودولتكتابصاحبملت

زمانهرفزايداتبال!درسلطانلاجرم

-ثايكانكجهل!درقيتىجهل!تا
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فيوالأخرىسمرقندفياحداها":المعزىفيهيقولالذيالبيتمنويبدو

وفتحههـ،482عمالنهروراءماالىالأخيىةملكشاهسفرةيعنىأنه"اصفهان

برفقةكانالملكتاجأنوالمعلوم.ايلكيخضرخانبنأحمدوقمعهسمرقند

فأدَى،كاشغرملكشقيق-يعقوببإخضاعهفًلكوانه،السفرهذافيالسلطان

(؟)السلطانيديبينمثلحيث،أصفهانالىومنهاخراسانالىوعادالمهًمة

المعزييقولنفيعهاالقصيدةوفي

،وقندهارالختنبينماالىانعامكشكروصل-

.(2)والقيروانالحبشةبينماأقلامكخطوبلغ

مدحه:فيأرجانيالقاضىويقول

عذولالسماحعلىلايطاعأنآدابهمنالملكتاجليسأو

ا"مولالمتقىالهماموهوبفعالهالمقتديمعِإلاوهو

لبخيلمثلهآخربجوادف!نهالزمانبهجادكان)ن

قليلوالفعالجمالقولاستثنيتهاذاطرأالورىفيقل

وهوجليلالخطببهنيكفيضعيفةوهيالأقلامامصرث

طويلوهوالرمحيناللاماقصيرةوهيشئتمهماوتنال

ه*ء

(3)تبولاليكيدنيهكانلو3خامندعوةالغنايمأباأ

a*يه!

درجنانحوراهحنداردتوتاجيثلعظيمداردثزقيشينجاناندرحورتاج=

خداوندجهانوعقصودعقلجهان(يس!هرخداوندومختارفضلص!هراي

خرانمدحباشدتربرخوانكهضاعرآنفرخشرتوقانوناستعقلصمايهْتوخوان

ن!ر!خندودرمديحت!تمتراتانوبهارخنمانندشدنرخندهمنروز

اصفهاندردكرآنصمرقداندريكىآنبندكيرابخرطخدمتدوهركر3عرض

هـ.JAYعمحوادث،الأثير)بن(1)

تاتدهارختنازاترسيد.)نعامتشكر(2)

تاقيروانحثررازاسترسيدهاقلاتنفش
rreص،أرجانيديوان(3) - rrr.
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فارسيروزبهمنياربنجمشيدالدولةعميد-6!1019

هـ(476عامبالعمىاصبب)

الرضا.أبيالدولةكمالوابنالنائبالرؤساءلسيدالمرؤوسينالوزراءأحد

الدولةعميدلقبعليهوأطلق،فارسلأميرالأمرأولالوزيرمنصبيشغلكان

أخفقفلما،الرؤساءلسيداليمنىاليدبمثابةالهمامئدالقااهذوكان.!بهمنيار

وسملتسابقأ-ذكرناكماهـ-476عمالخواجهضدمؤامرتهفيالرؤساءسيد

.(المصيرنفسبدورهلقى..عيناه

قصيدتينهناكأنغير،حياتهعنالمعلوما!هذهغيريدنافيوليس

وقد.الأبيورديالمظفروأبوالمعزىوهما،حقهفينظماهمامعاعرينثعرين

ونظمها،وفارسأصفهانفيوزيرأالدولةعميدكانأنايامقصيدتهالمعزىنظم

علىالمعزىقصيدةفياسمهوردوقد.بالعمىاصابتهبعد76Atعمالأبيوردي

الصورةهذهعلالأبيورديقصيدةعنوانفيوجاء،(جمشيد)الصورةهذه

أشكالمنآخرشكلأيعتبرالذيلجمثادتحريفيبدوماعلىوهو،(جهنشياد)

جمثيد.

بقوله:المعزىقصيدةوتبدأ

درياكونساجزروىابرىكونساجآمدبر

نقابخاكيمركزبخار

فيها:ويقول

،الرياحسطوةخوفحزنهالنيروزأبدى-

.65ص،الكاتبعماد(؟)

_1e1-
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.البكاءوأكثر..مولاناغضبةخوفدمعهالعدوأراقكما

..القويالدولةوحثد،العاليالدولةعميد-

(2).وحواء3آنسليفخربهالذيالفاضل

عه**

..العاليهوهفتههلجود-الأعيانبينمناختارهقد-

.الغررالملوكسيد،والدنياالدينمعز

..فروردينجمالأسعدهاكحديقةأصفهانبهسعدت-

ثمر.بلاالآنوالثوكثوكبلاالآنفالبلح

..قلبهوعدلكفهكفايةفيواليكليضارعهلا-!102

.سيناءجبلكلولاكعبهبيتكلفليص

،المثشريطالعهالذيالعميد،الحظالسعيدالعظيمأيهاياألا-

.للاستيفاءأمامكيجلسأنعطارديتمنىمنيا

***

نوروزيبادزبيموكريانتيرهنمايد(1)

دولتقوىوحمثدعالىدولتعميد

عالىوهمتبجودأوبركريدهزاعان(2)

باغعوخرماوازكصتصفاهان
ملىخركنون

بكفباضدأوجووالىهرنه

بيىهرنه

طالعمثترىعيدمفبلمقرياألا(3)

.981-161عى،أبيوربديوانال)رجع(4)

مولاناخمزبيمدولتدضمنجوجثم

حوا3آ(نل)أصلنازندكزومندىهنر

والدنياالدينمعزشاهانهمهخداوند

فروردينفراز

بيخرماخاروباضداعتيخار
عاولبدلكافى

بودجناطورىهرنهكعبهبود

باستيفابثيندكهخواهدتوعطاردييش

-7017*ةلحيما
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الأبيوردي:قصيدةتبدأالتاليالنحووعلى

ويعادىفيهمايوالىمنياالهادىوالنبيجاركالله

الإسماعيليةقلاعقلعفيدورهلهكانالدولةعميدأنفيهاوردمماويفهم

.(1)وقمعهم

أ

"ء+!!ط!ط!+-ددي

آة!
--ص

ص!تبق

-158-
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الدلِنركنالسلطانديوانوزراء

قربركبا

الديوانهذاواصحاب

هـ(485-498)

(بركيارقلسلطنةموجز)

وهوأكبر،خاتونزبيدةابن،رقبركياالدينركنالمظفرأبوالسلطانهو

علىالنظاميةأجلسهوقد.(1)خلفهمنتركهمالذينالأربعةملكثاهالسلطانأبناء

..خاتونوتركانالملكتاجانفرغم-رأيناكما-أصفهانفيالسلطنةعرض

تركانبنمحمودأي-ملكشاهأعمغرابناءإحلاليريدانكانافقد،السلطانزوجة

-رقبركياتمكنهـ،485عممنالحجةفيشهروفي.أبيهمحل-خاتون

علىالسيطرةثم،بروجردفيخاتونتركانجيوضهزيمة-منالنظاميةبمسا

منواتخْذ،للبلادالفعليالسلطانأصبحوبذلك،(2)(أصفهان)!عاصمه

له.وزيرأالملكنظمخواجهبنحسينالملكعزاللهعبدأبي

"أرسلانألببنتتشالدولةتاج"عمهعليهثار،بركيارقحكمفترةوفي

عمفرمنفيالريتربفهزمهعادبركيارقأنغيرهـ.487عمهزيمتمنوتمكن

بكرأبوالدينشهابهوآنذاكبركيارقوزيروكان.(3)قتلهثمهـ،488عم

.(المترجم).وشجرومحمودومحمدبركيارق:همالأنجاء(1)

.(المترجم)الرَيفيثمأولايابررفيالعرضعلجلىقدملكثاهأنعلىالمصادرأكثرتجمع(2)

.(المترجم)الريقربداشلرقريةعددارتطاحنةمعركةفي!تقل(3)

-9ء1-
"ىطل!
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ق

وقد.خبرتهوعظيمبكفايتهيشتهروكان-الملكعزشقيق-الملكمؤيداللهعبيد

عزتوفىأنبعدهـ،487عممنالحجةفيفيالمنصبلهذابركيارقاختاره

الملك.

الملك"مؤيد"عزلإلىعمد،شرتث!منرقبركيااستراحأنوبعد

منبتحريضفعلمافعلوقد."الملكفخرالمظفرالفتحأسا"شقيقهمكانهوأحل

مجدموسىبنمحمدبنأسعدالفضلأبيالدينشصسووزيرهاخاتونزيدةأمه

وقضى،وأصفهانوهمدانالعراقرجالاتإلىالملكمؤيدفلجأ.القمىالملك

وأتخَذ،بالسلطةيطالبمحمدوهث.بركيارقعصيانعلىيحرضهمفترةبينهم

،الريقاصدأكنجةغادرهـ،492عممنشوالوفي.وزيرأالملكمؤيدمن

فخرَذلكأثناءعَزَلقدبركيارقوكان،بركيارقوإخضاعالعراقفتحمستهدفأ

إلىتوجْهثم،آمالهأكبربذلكمحققأالقميالملكلمجدالوزارةمنصبوأسندالملك

بها.ثبتثوراتليخمدخراسان

خمسومحمدبركيارقبيننثبت،السلطنةكرسيعلىالنزاعوبسبب

سلطنةعنحديثناعدسيردكما(9)ـه492،497عاميبينماالفترةفيمعارك

وزرائه.وأحوالمحمد

،المراعأثناءهـ(492عم)بركيارقوزيرالقميالملكمجدقُتلوقد-

بركيارقتمكنكما.الملكلمؤيدالموالينالعسكريننالقادةمنجماعةيدعلىوذلك

بينبصلحالأمروانتهى،محمدوزيرالملكمؤيدعلىالقضاءمنهـ.494عمفي

قبلاالتيالمعاهدةيحترمانوظلا(2)ـه497عممنالآخرربيعفيالأخوين

فيوهزممعاركأرجفياتصرأنهالراوندىويذكر،ممركةأولفيهزمرقبركياالأثبرأنابنيذكر(1)

494،م0110هـ=493هيالمعاركونواريخ.(الريبيقصدلاالراوندىولعل)الخامة

المعركةبعدالأخوانتمالحوقد-م1103هـ=497،م1102هـ=495،م1101هـ=

liأنهماغير،اثاثة Irkشةحوادث،الكامل:أنظر.(اترجم)العمنفىفيالحربشانفا

YYAعى؟(بالعرله)المدورراحةهـ،493

المعركأ=ووقعتالرعودخلفاثملصاجهنهماكلوحلفلروطاثائةالمعركةبعدالأخرانتمالح(2)

-160-
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فاستفلهـ،498عمرخَالاربيعع!ثرمنالثانيفيبركيارقتوفىأنالىثروطها

.ملكشاهمحلوحلبالسلطنةمحمد

أبيالدينلنظمالوزارةفصببركيارقاسند،الملكمجدمقتلوبعد

هذاالإِسماعيليةأحدقتلوحين.الدهستانيمحمدبنالأعزالجليلعبدالمحاسن

الوزارةانتقلتهـ،495عمالحجةفيمنعثرالثانيفي،خنجربطعنةالوزير

..الميبديالملكخطيرحسينبنمحمدمنصورأبيإلى

وفاةحتىمنصبهيشغلفظل،السابقينمحمدالسلطانوزراءاحد

.بركيارق

التالي:النحوعلىبركيارقوزراءترتيبيكونهذاعلىوبناء

الملك.نظمخواجهبنحسينالملكعزاللهعبد-أبو1

الملك.مؤيداللهعبيدبكر2-ابو

الملك.فخرمظفرأبوالفتح-3

القمي.الملكمجدأسعدالفضل-أبو4

الدهستاني.أعزالجليلعبدالمحاسن-أبو5

.الميبدىالملكخطيرمحمدمنصورأبو-6

وخطيرالملُكمؤيداللهعبيدبكرأبيخواجهمنكللحياةذكرأنوردوسوف

الملكفخرلحياةذكرأسنوردكما،محمدالسلطانوزراءعنحدبثنانهايةفيالملك

كلأحوالبإثباتهناسنكتفيلهذا..سنجرالسلطانوزراءعنحديثناضمن

مق:

نهائيةبصفةتصالحام1103هـ=497عموي.الخامةلكومعلا!ياسفنفيالرابعة

.(المنرجم)،

.50،51ص،والحضارةالتاريخفياللاجقة:الىارجع،مرةكلفيالصلحضروطلمعرفة

-161ء!ط؟
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الأعزالجليلوعبد،الفمْىالملكومجد،الملكنظمبنالملكعز

الدهستافي.

أحد..الملكعمادعنضمنانتحذثسرفالفصلهذاآخرفيأنناكما

الملك.نظمخواجهابناء

أ

!ي!يمء

ث!ء"!،ط!+-د!

أ،،
ص!تب!ق

-9620-
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وزَراءبوكهارف

الملكنظامخواجهبنالملكعزحسيناللّهعبدأبو

هـ(487عاممنالحجةذيهـوحتى486عاماوائلمنوزارته)

شهرمندثرالثانيفيالملكتاجالغنائماباالنظاميةغلمانشلانبعد

86Aعاممنالمحرم I-،هذاأراد،بركيارقأسرفيوقتهاالوزيرهذاوكان

نظامالخواجةابناءمنلواحدوزارتهفمنح،النظاميةيرضىانال!لطان

وكان،ملكشاهأبيهقتلبعداصفهانفييقيمكانالذيالملكعزهو..الملك

الشهيرين:لأخويهالأصغرالأخهوهذاالملكوعز.بر!ثلافيوقتيصرف

كانولما.أصفهانخارجوتتهايقيمانكانااللذينالملكوفخرالملكمؤيد

العامة-يتوقعكانمابعكس-بالذاأمراًينجزلمفانهلمنصبهغيىكفءالرجلهذا

بل..ملكشاهموتبعدوالمملكةالسلطةشثونأصابالذيالخلليصلحولم

.الأيامبمرورسوءأالأمورازدادتلقد

ديوانرثاسةمنصبأسند،الوزارةمنصبالملكعزأحتلأنوبعد

الملك،بهاءالفتحبأبيوالملقبالمكنى..الرحيمعدالأصغرلأخيهالطغراء

وكان.القميعليأبيبنعليالأستاذالىالاستيفاءديوانرئاسةمنصبوأسند

وزارةابانلبركيارقالمربىوظيفةيشغلكانالذي-القمىعلىالأستاذ

عهدفيأنجزقدامرثئةهناككانواذا.عامةبصفةكفاءةذا-كمشتكين

الجديد.الاستيفاءوزيربفضلكانذلكن!فالملكعزوزارةواثناءبركيارق

خلافةفيببغدادبركيارقهـحل486عامالقعدةذيمنعثرال!ابعوفي

الملكبهاءالرحيمعبدالفتحابووشقيقهالملكعز:وزراؤهوبرفقته-المقتدي

ول؟فئ163"
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عئهأنالتاريخذلكفيبركيارقعلمالىونمى.القميعليأبيبنعليوالأستاذ

بالطاعةيدينانسلجوقيينأميرينبقتلقاموأنه،عليهثارقدالدولةتاج107]

وزراءيستغد(نمنوبدلاَ.وبوزانسنقرآقالدولةقسيموهما،لبركيارق

واللعب.باللهوشغلواتتثىفتنةلدفعبركيارق

محقهالمستظهروحلَالمقتدىالخليفةماتهـ،487عاممنالمحرموفي

بالهزيمةمنىلكنه،تتشلمذعمهبركيارقتوجهثم.ووزراؤهبركيارقوبايعه

487عاممنالحجةشهرذيفيالموصلفيالملكعزوتوفى.الموصلالىوكرعائداَ

النظامية.فيودفن،بغدادالىجثتهونقلت،السلطانمعيةفيوكانهـ،

ثثونجميعوكانت،خوارزمعلىوحاكاَأميراًأبيهحياةفيالملكعزوكان

بفترةوالدهمصرعقبلماالىهذا5ْوقدْ.قيهفيخوارزمحكومة

الىيرجعوالخواجة55أصفهيرحي!-إلىمخيئهق!!

وقد.لبركيارقوزرأنالىباصفهاناقممافلما،المهاماحدىإنجازفيرغبته

السلطانوحياةوالدهحياةفيوذلك..كانِأصراًأنوقتالملكعزالمعزىامتدح
--f

ملكشا.

التالي:بالبيتالغرضذلكفينظمهاالتيقصيدتهوتبدأ

داردجينهزارصدزشبباكبروزداردجينلعبتانازنسبأوكهبتى

ماد،يقولوفيها

.والكرمالسخاءأصولالمؤمنينامينرضىبنحسينالدينالأميىعزيمتلككما-

(؟)المعتصموجمالالمستعينعظمةالحضرةيوميمتلكاذ،يماثلهمولايبلاطن!ف-

a*ه

الملكعزأميرسخاوتأصلجافكه(1)

وبارمجل!روزىخدا!باربزركث

-164-
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..الفلكمنكجعللقد،العظيمايها-

والشرت"1(الجاهرفعةوحباك،الدينقوامنسلنجم

8!يه

وشرفك،مكانتكال!يعرزأنأرجو-

السعيدوالحظالجاهويمنحك

..اللهدينمعزعدالةظلوفي-

.الوعيد"2،يومإلىوحثهممتكرفعتكتظل

فيهالهويرجو،بالأميرالملكعزفيهايلقبالتيالقصيدةهذهمنويفهم

..قطوزارتهاسمفيهايذكرولا،ملكاهالسلطانأيالدينمعزظلفيالرفعة

المعزىانذلكالىيضاف.(يبدوفيماخوارزمعلى)اميراًكانانأيامنظمتأنها

حديثنافيسيردكما-عاماًاستغرقتالتيالملكعزوزارةفترةفيخراسانفيكان

.العراقفيوزارتهفترةيدركولم-حبئيالأميرعن

:الوزارةكرسيعلىالملكعزجلوسفيالأبيورديالمظفرابويقول

"3"يغربالمطايارؤحناليالىالمتاوبطيفهاوتجنىاما

*ءه

مشربىفرنقنبياللياليعروفتولعتحضالدينقواموأودى

الأثير()بن)والجمالالوجهبملاحةعهدهفييشتهرالملكعزكان.

دارددينقوامءنلستارهتراوثرفجاهبقلركرلونبزركوأرا(1)

داردمكيناخترىونيكبدولتتراوشرتمكانلركهبخواهمخدايازمن(2)

دارددينتابروزتوتم!حوقبولخدايدينمعزعدلسايهبزير

.22ص،أبيوردىديوان(3"
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مطلبوجهأعياهمإذوللسفرمطيهمكقتللركبسأذكره

وأفؤب-نسورفهبىكرمتن)ولحومناكانتالديننظامولولا

بكوكبالزمانولىاذايلوحكوكبإسحاقأبناءمنزالولا

(؟)يغضبالدهرواتركالمتجنىرضىتبلفلاللحسينجاراًكنتإذا

ثم

A
،

!د"+6!ط8يف!+ء!ط

أ؟آ
ص

ص!تبيق

،!ي

والصفحة.المرجعففى(1)
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مومىبنمحمدبنأسعدالفضلأبوالدينشمس!،09]

الدولةمشيدالقميالبراوسنانيالملكمجد

فيقتلهناريخهـحتى490فيبركيارقوزيرملكشاهالسلطانمستوفى)

.هـ(492شوال18

المعروفة،المعمورةالأماكن)حدىبراوستانأهاليمنالقمْىالملكمجدكان

:*صحديثنااثناءرأيناوكما.الأثيرابنفعلكما"بلاساني"اسمهالبعضأثبتوقد

نائبهالملكمجدكانفقد،ملكشاهلكلمماالعامالمستوفيالخوارزميالملكشرتعن

بمنصبهواستقل..منصبهالملكثرفتركأنوبعد.الاستيفاءديوانفي

.الإداريملكشاهفيجهازالعامالمستوفى

تاجالغنايمابيورياسةالزوزنيجعفرأبيالأديبالملككالوفاةوبعد

محدالمحنكانالماهرانالشابانإتحَد..والطغراءالانثاءلديوانالثيرازيالملك

الخواجةيفرضهاالتيالعجيبةالشطرةيقاوماأنمرأوقررا-الملكوتاجالملك

-!،.!+إالمفضلالميالىاباإليهماضئمانأ-امثم.اتباعهين!هجهاوالتيالملكنظامخي!ثلا

هـص!،وأشدهمالوزراءتضافراقوىوهكذا.الجندعارضالملكسديدالرزاقعبدبن
جى ديولجولورثيسالرساثلديوانرثيسبهمونعنىوتفوقامهارةوأفضلهمنفوذا

نظامإلىالسلطاننظرةتغييرمنالأمرآخروتمكنوا-الجشِضوعاالاستيفاء

وموتالخواجهمصرعوبعد.الأموريزمامعيمسكواانواستطاعوا،الملك

المعاديالحزبالىينتميوكان\.أصفهانفيالمستوفىالملكمجدأقامالسلطان

الأمرواستتبالملكتاجرفعهشمىغربتولما.الملكلتاجوالمواليللخواجه

فظل،الجديدالدولةجهازفينفسه)قحاممنالملكمجديتمكنلم..للنظامية

بهلي167-
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!.

مؤيداللهعبيدبكرأبياخيهإلىالوزارةمنصبوآلالملكعزماتانالىعاطلاَ

الملئا.

النزاعودلثخراسانفتنةلثبتحينأصفهانالىفرقدالملكمؤيدوكان

بركيارقاختارهالدينعزأخوهماتفلما..برسوبورىارغوأرسلانبين

الرجلهذافإنعداءمنالملكمؤيدوأسرةالملكمجدبينكانماورغم.للوزارة

لكفاءتهالملكمجداختارقدالملكفظامبعدالسلاجقة-وزراءاكفايعتبرمنالذي

بقاءهبانلشعورهالاعتزالفضئلالملكمجدأنغير..خدمتهفيليعملوووحيته

فيأطماعهيحققلن-والميطرةبالاستقلالينعمالذي-الملكمؤيدرئاسةتحت

لبركيارقفيهاوزرالتيالقصيرةالفترةخلالالملكمؤيدوتمكن.الوزارةبلوغ

4الحجةذيمن) 8Vالسلطانأعداءاكبرهزيمةمنهـ(488صفرهـحتى،

أساس،واحكمالريعنفرسخا12ًيبعدموضعفيوقتله،تتشعمهبهونعني

خدمتهيقدرلمبركيارقغيران.الملكعزأخيهعهدفيكليةتزلزلأنبعدالدولة

مصرعبعدأصفهانإلىالريالملكمجدُوترك.رعايتهاحقّيرعهاولمقدرهاحق

مؤيدإلىترتاحتكنلمالتي-بركيارق(م-خاتونزبيدةمعواتخدمباشرةتتش

ودفعهبركيارقتحريضمن-الملكعنِفخرحديثناعندسنرىوتمكنا-كما،الملك

للسلطانالملكفخرقذمهاالتيبالرشاوىذلكفيمستعينين،الملكمؤيدعزلإلى

ولم.وزلرآَل!كونا!بر-الشم!ى-الملكفخرواخ!ر.الملكمؤلدولأعداء

4عامإليهالمنصب)سناديكنولمودرايتهالملكمؤيدكفاءةالملكلفخرتكن AAهـ

أهدافهما.وتحقيقمخططاتهمالتنفيذكآلةلاستخدامهالآ

1/495)الملكفخروزارةفترةوطوال - 4 A)الوزيربمثابةالملكمجدكانهـ

ومنصب،خاتونلزبيدةالوزارةمنصبلغ!ثيكانأنهرغم،لبركيارقالفعلي

اسماًكانالملكفخربأنالقوليمكنوهكذا.للسلطانالاستيفاءديوانفيالرئاسة

هـأثناء490عامبركيارقعزلهبأنالأمروانتهى.معنىبلاوصورةمسئىبلا

بها.لثبتفتنةلإخمادوسنجر-الملكمجدبرفقه-خراسانإلىتوجههما
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1،،،9

عندسيردكما-الملكفخروتوخه،الملك-لمجدالمنصببركيارقوأسند

الدولةكيامجيرمكانالوزارةمنصبثولىحيثسنجرديارالى-عنهحديثنا

الأردستاني.

هـح!ى049من)عامينمنتقربمدةلبركيارقالقميالملكمجدووزر

غير.خاتونزبيدةمعبالاتفاقالمملكةشئونكلفيخلالهاهـتصرف249ثوال

هـ488عامعزلمذمنهماللانتقامجهدهكرشالملكمؤيدالقدييِمعدوهاأن

محمد-السلطانوزراءعنحديثنافيسيركما-الأمرآخرووفق.بتحريفهما

فيتمكنكماهـ،492عامشوالمنع!ثرالثامنفيزنجانفيالملكمجدقتلفي

الملكمجدقتلواقعةننقلوسوف.وقتلهاالريفيزبيدةحبسالشهرمنففس

الملك.مؤيدعنحدبثناأثناء

وأمهرهمالمستوفيينأفضلمنكانالملكمجدأنخالدبنأنوشيروانويؤكد

وضبطالدواوينوتدبيرالقوانينحفظفيلهنظيزهناكيكنولم،عهدهفي

مما،والضعراءالفضلاءيكرمفاضلاًكريماًكانأنهذلكالىيضاف.الحسابات

المعزى:غراءبقصائدامتدحوهمنجملةومن.بمناقبهدواوينهميزينونجعلهم

.الصددهذافيمنظوماتهمبعضالىنثيروسوف..الطغرائيالدينومؤيد

نفسفيواحدبندوتركيب،الملكمجدمدحفيقصائدثلاثفللمعزى

بقوله:الأولىقصيدتهيبداوهوالغرض

برينزخلدآمدىوخوضىبفرخىفروردينبادوفرخندهخجستهزهى

طالبأبيبنعليمدحمنانتهائهبعد،تخفصهفيذلكبعديمتدحهثم

:فيقول

العلم،وبالمناقب،العلمالمدينةفيهو-

الدين.شمسرأييصكنالعقلتلافيفوفي

،الممتدحالدولةوسيد،الأجلالملكمجد-
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ى"ىق

الأمين.البلادملكومستثار،الزمانخلقبشير

..الفلككواكباجتهدتمهماالذيالفضلأبوالفضائلأساس-

.(؟)قرينأولهبشيهالعديدةقراناتهاتأتيلا

..السلطانبرايةرأيكاقترنحين-

عليين.الىرأسهاالعاليةرايتهرفعت

..برمتهماوخراسانالعراقوخلت-

المفسدين.وملاعينالفتنةومثيىيالظالمينمن

..كأبيه-ورأيكتدبركبفضل-افلِكصار-

.(2)للدينظهيراً،الخصالطيب،السيرةممدوح

الملك،مجدوزارةإبانبركيارقحضرةفيالقصيدةهذهأنشئتوقد!،،29

الجيئى،قائدْاوالأيدتتشمنالعراقتخليصالى)شارةفيهاووردت

ءِص!.وغيرهأرغوأرسلانيدمنخراسانوتخليص
الثانية:قصيدتهمطلعوهذا

ماوىجنتخرمىازشدحلهسلمىآمدهبحفهتابسلامت

مادحاَ:يفولوفيها

العين.تشهدحين..هماًالقلبيحملولا-

.وتراه..الدنياسيدالملكمجدبلاط

وأمناقبوهـرعلستمدينهلر(؟)

الملكمجدشودهدولتوشدأجل

س!هركاخترانالففلأبوففايلسر

سلطانرايتتوييوندرايجوكشت(2)

كثتخالىبجملهوخراسانعراقهمه

بدرجوتوورايبتدببرثاهاستضده

-170-

الدينشسراياصتعقلخزانهلحر

زمينثاهومثيرزمانخلقبشير

قرينياورندقرانث!هزاربصد

بعليينسرعالث!رايتكد

لعينومفدانبلاجوىزظالمان

آئينونيكلا!مخونيكوسيرتستوده
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..الدولةومؤيد،الملكشص!،المملكةبدر-

.ومبتغاهالزمانصدر..ى!وممحمدأسعد

ورفعة.عظمهمنسعدهطالعبفضلمولاهمننالهما)ن-

.(؟)ويتمناهزمانهمنيرجوهكانماهوكل

هي!ء*

(2).والعزياللاتالكعبةمنالنبيأزالكما..الاهمملكةمنالعدؤأزال-

..(3)سواكدونيأتيكراغبكلتعطيالذيالصاحبأيها-

..رأيكصواببفضلالملكقاعدةاستقرتلقد-

.دعواكبصدقتشهدحجةرايكوصار

..محكمكلُملالكننحيفضعيفقلمك-

.(")وذاكهذاتئموبفضلك..عامرةوالخزينة

(2

(r

(t

هي*هع

دنىسيدملكمجدباريييندديدهجوبارغمنكثددل(

موسىمحمداصدزمانصدردولتْمزيددينضسىزمينبدر

تمنىكردزماتازهمىهرجهيافتأوسعادتازكهخدا!بار

مجدألقاباخرمنلقبوهو(الدولةثيد)صحتهويبدوان،النخةفي(الدولةمؤيد)اللقبورد

1لقمي(موسىبنمحمدبنأسعدالدولةثيدالملكمجد)بيهققاريخفييميهفالبيهقي..الملك

.(لندنفخةمنصورة-3كاهورقة)

وزعزىزلاتراكعبهبنىهمجوكردتهىخممرازثاهمملكت(

ابرىكندزديكرانآيدتوبشبرغبتهركهكهصاحبيبزاأي(

بدعوىاستآمدهحجتتوجونرايعكمتوبرايشدملكقاعده"(

وفربىمحكمبترستوخزانهملكوليكنغراستولا"توستخامه

17؟عل!-

http://www.al-maktabeh.com



(V

!،فيء

..السلطانبعدمدحكان،الكبيرالملكايها

أولى.شلثلا..اسمهبعداسمكوذكر

للدنيا،يمنحونهامنحةوصفكفيالبلغاءنئرصارلقد

.يرع!ثلاوصفكفيالشعروبلغ

..للعجمبالنسبة..دولتكظلفيالمعزيشأنوبات

.(9)ىث!عألاووالأخطلجريرأمثال،للعرببالنبةالشعراءكبارشأن

الملك:مجدمدحفينظمهاالتيالثالثةقصيدتهمطلعفيالمعزىويقول

دلستانماهأنعارضثرداستخط

كلستانبرطرفريختهامتياسنبل

يقول:

ومصادقته،الصاحببمدحروحيأؤدب

.العظماءالملوكملكفهومؤدب

..الدينشص!والممدوحالملكمجدالسعيد

.الشرفاءأسةعقدوواسطةالأرومةتاج

..واسمه)قبالهبفضلالذيمجدالفضلأبو

.آالكبراء)2قدامىاسمنخ

..الحكيمعقلهيملبهمايخطالطويلفلمه

اولىتوبنممدحهاهمهت!هسلطانمدايحاز!يخدايابار(

بعرىرعْصورسيدبثرهنثرجهانراسخنورانتوصفتدر

واعىوأخطلجريرراعربهمجوراجمتوبدولتمعزىهت
خدايكانملكبرورند.ْكوهستصاحبيومدحبدوشيبرورمجان(

دودمانعقد"واسطةتاروتاجدبنضس!وينديدهملكمجدفرخشه

باتانبزركماننمت!كمنوخاووفىزاقبالانكهمجدالفضلبو
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.(1)العظيموجشها،القرآنصاحبمملكةكنزفضلهومن

الملك،مجدمدحفيالمعزىنظمهالذيبندالتركيبيبداالتاليالنحووعل

:بنودتسعةعليشتملوالذي

كخجونعياربتبأنشدمعاشق

كنمصنكاراينجارهكاراستصعب

هو:المكرروالبيت

دينوبسنديدهملكمجدفرخنده

.(2"زمينوفرازندةزماندارندة

مادحأ:يقولوفيه

..ث!هرتَهفضائلهمنكلُملانالالذيالفضلأبو-

توفيقَه.سعادتهمنالحظنالالذيأسعد

..العظيموملكهاللهلدىالتامةالحظوةنالالذيالصاحب-

طريقه.وصفاءعقيدتهطهارةبفضل

والشعب.الدولةلث!ئونتصدىأنمنذ-

.(3)وبريقهبرونقهالشعبهي";,والنظامالدولةعرفت

ايضأ:ويقول

القرآنصاحبمملكتوسباهكجهنروازعقلدرازكلكبزبردارد(9)

العربية:الترجمة(2)

.البلدانوفاتحالزمانملك،الدينضمىوالممدوح،الملكمجدالعبد

يافتكمبختاوصادتازاسعدىيافتنمملكأوفضابلكزالفضلبو(3)

يافتتممقبولى،كاعقادازوخدايكانخدايبث!كه!احبيان

بافتنظمودولترونقكرفتملتباينادوملتدولتبكاراوتا

با؟لك-
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..العلوىالعالمالىالعلم)تجالكرفع-

.فخارفيالدولةصحيفةعلىوكتب

..شهريارملكقلمكشملأنوما-

.شهريار)9(أعداءاسمبقلمهالفلكشطبحتى

..الروريمنحلوسعادتهدولتهبفضل-

.النحساتالغمأيامنحسقاعى

،وخراسانالعراقارتاحتعدلهوبفضل-

(2)النكباتبهوحلتفيهماالظلملقىومن

الرجوعيمكن،وقطعةقصائدثمانيالأصفهانيالطغرائيالدينولمؤيد

443ص)ديوانهفياليها - r).

بالاحسانالقميالملكمجدوصفمنالشعراءبينمنهناككانواذا

وعالهالديوانكتاباحد-خاتونيبنطاهرحسيناباالدولةموفقن!ف،والكرم

:المشهورةالقطعةهجائهفيونظم،بالبخلوصفهقدالعهدذلكفي

الخ....الملكمجدببخلتازدمن

.(3)والباغمحالصادكتابفيقتلهتفاصيلالهبايىلة!ابن

كدرقمدولتصحيفةْبرفخروزكدعلمعلوىبعالمتواقبال(1)

كدتلمكرلحونبدع!كالى.برنمشهربارملكقلمزيركرفتتابر

كدغمأيمنحوستأوكهصآنضدشادمانهأوومعادتازدولت(2)

كيدشموخراسانعراقدركهكىوآناوبعدلوخراسانعراقثدآسوده

(r)وآثار،والمدينةمكةحرمىفيباديةالخيرةآئارهزالتوما،بمذهبهتمسكاانْيدقالملكمجدكان

زالوما.ضموعواضعالأوقافمنالفاطمننوالاداتالعلوينالأئمةماهدفيظاهرة)حانه

احديلقبلمقدرهورفمةعظمتهوبسبب.والقواعدوالرصموالنوقغالخطفيبهيقتدونالعظماء

،وعثمانوعمربكرلأبياحترامهيبدىكان.عل!،الملكمجد"لفواتصر،بلقبهالآنالى

كانوما..والشىوالثرالحنفيبينهممن..تركيغلامسبعمائةلديهوكان.والنيولثعى

قبة-ببناءأمروقد.الشم!منأشهرالرعايةالوانمنوالأحنافالسنْةوحكماءللصوفيةهعْدقي
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.ومهدهعليبنالحينبقبرقصلالملكمجدوقبر..البقيعفيعفانبنوقيرعمانعلبنالحسن-

.(الواصبمثالببعض)

عادلأ.عالمأأس!ذمضيميأمرهقذسالراوستانىمرسىمح!دينبنأصدالففلأبوالملكمحدن "..كا

مأأرادتهالذيالنحوعلىوالقيادةالوزارةفيونجاحهاللطنةفيالمارمرتبةبلوغهأنغير

بلادالىالرومحدودمنالدنباجيوشعلوشطرته،العالمكنوزواقلاكه،بركيارقاللطان

ثصأنرادمنالغوغاءوجعل،يحدونهالدولةوأعانالأمراءجعل،الصينوراءوماوالمينايرك

،ءكلححص/(الواصسمثاد. بعص).يقتلونهالجيش

باحتريم-اخيهقتلبعد-ينعمالملكمجدضقيقموسىبنمحمدبنصعدالمجدابوالملكاثيرظل

قدرهورفعةلعظمتهنقلترفىولما.العراقِنبرئي!يلقبوكان،الوفاةأدركتهأنالى..اللطان

بعض).اللامعليهالرضاموسىبنعليخمانيحوىالذيالمقدصبالمشهدودفنتمارضمن

.(النواصبئالب

-هَحوراللهقذسالققىالبراوصتانيموسىبنمحمدبناصدالملكمجدالشهيدالعيدالوزيرقع

وزينعليبنالحسنالإممةًبقكإثاء..الخيراتمنالكثيروجلالهقدرهورفعهعظمتهبفضل

فيالأربعةالمعصرمونهؤلاءيوجدحيث...اللامعيهمالصالحقوجعفرالاقرومحمدالعابدين

بمديةالبقيعمقبرةالىخيراتهامتدتكا.المطبعدبنالعباسمدفنأيضأوفاك،واحدمدفن

بغدادوفي.تريثىمقابرفياللامعليهمااتقىومحمدالكاظمموسىثهدوإلى،الرسول

الاداتثهدمنوالعديدخىالعظيمعدالدثهدعلالأوقاتأجرى،ومثهد

وخلوصنيتهعفاءثبتمما..والثوعوالآلاتبالعددوأمدها،الفاطمننوالأشرافالعلوين

الفدفعأنهاثهورومن.كربلاءفياللامعبهماعليبنالحبنتجرمفابلفيدفنوقد.عيدته

.(137صفحة)عليهألقاهاالتياليائبةالمعزىتصيدةلقاءسرخيةذهيةدينالي

مطلعها:اتيالياثيةالقصيدةبفصدأنهبدلا

مأوىنجتجوخرصازهمدخلدسلمىآمدبحلهتابسلامت
:يقولأنالى

دنصصيدملكمجدباركهييدبازجوغمبارنكئدول

مومىمحمددع!سازمانصدردولتمؤيددينضص!زمينبدر

جلألم!!

6!ثتئحصبمماأم!اد!1،؟3،"!مم" كابر"،و!لصثر

كل

امث،الهللم!لىلم4

http://www.al-maktabeh.com



9115]

.ببفى

الدهستانيمحمدبنأعزالجليلعبدالمحاسنأبوالديننظام

49عام!فرمنبركيارقيروز) rالحجةذي12فيمصرعههـحتى

هـ(495عام

هـ492عامأواخرفيوفىارهبركيارقوهزيمة،الملكمجدمصرعبعد

بغدادالىوفدفلما.للصدارةأحداًالسلطانهذاينصبًهـلم493عاموأواثل

وهو،وزيراًمحمدبنالأعزالمحاسن(باالديننظامهـ)ختار493عامأوائلفي

24عامفيالعراقعلىعميداًكانالذيالدهستانيِ)؟(الملكل!كشقيق A.هـ

هـ،495عامصفرمنع!ثرالثانيحتىلبركيارقوزيراَيعملالدهستانيوظل

كاملتين.ني!نسلمدةأي

كراهيةللباطنيةيكنكانالذيمحمدأخيهمنالعكسعلىبركيارقوكان

خلقهيمبحسنويعجبويصادقهمبهميُعنَى"بركيارقكانإذ،(2)عميقة

يبثكانالذيآبادىالأسدآورفخركياأمثالأتباعهميستخدموكان.وسيرتهم

إذندونأنصارهمنوحشدهوبقتلهالدهستانيأمرالوزيروقد.الناسبيندعوته

."..الجنودمعسكرفيذلكفتئم..السلطانمن

tATعمعزلوقدهـ،479عمقبلملكاهتجلمنللعراقعميدأالد!ستانيالملكل!ككان(1)

.487aعموتوفى،مكانهالجليلعدأخوهواخلْهـ،

(Y)وثلاثينبمعاْعرهوبلغشةع!رةثلاثملكههـوامتد474سنةثبانفيملكاهبنمحمدولد

قربالواقعةضاهدزوحاعرفلمة،الباطيةضدمريربكفاحقموقد.ايموشةأضهروأربعةسنة

وأعدر،التاليالعمفيعطاشالملكعبدبناحمدقائدهاوقتل،م0611هـ-050عمأصفهان

راحة:أنظر.(المنرجم).بالإصاعيليةلاتصالهالدولةسعدوزيرهقتلكما.انجائهبقتلامرأ

ص،والحضارةالتاريخفياللاجقة،985ص،الكامل،234ص(بالعربية)الصدور

ال!مر!-176-ْ
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حوادثالأثير-)بن،78ص-ىضا!ثكلاالقاسملأبيالتواريخزبدة)

.هـ(495

سنوردكما،الوزارةلمنصبشغلهأيامالدهستانيلحياةثرحاًنوردوسوف

ختامفيوذلك..الميبدىالملكخطيرخليفتهعنحدثناعندقتلهلتاريختحقيقاً

محمد.السلطانوزراءعنحديثنا

،(الأعزالوزير)الأثيرابنويكتبه،الوزاريالدهستانيلقبيعرفولا

زبدةفيبالفارسيةاللقبويرد.(الملكأعز)الصدورراحةصاحبويكتبه

للعفَة.فهمدون(دانهjo)التواريخ

فيهماذكر،الوزيرهذامدحفيقصيدتينالأرجانيالقاضيلناخقفوقد

الدهستانيعاربةإلى)حداهمافيأشاروقد.(9)(الديننظام)الإسلاميلقبه

الأرجاني:يقول.للملاحدة

الأسيلالخدعنأبدىإذاسجودالهالناظرونيخر

الجليلعبدعنوانهعلىكتابإلىالملوكنظركما

هي*ب!

القبولحسنمقالهلصدقراجدعاءالدولتينوزير

الأفولأفقنجمهتطرفلماالدينهذانظامأعدت

الفصولجزرجموعهمتركتضىالإلحادينىعلىوملت

الذليلمنزلةالكفروحلفيهاللهدينعربيوم

هطولدمائهممنبغيثمنهمالأرضتلكاديمغسلت

علىالميبدىالملكخطير)خلفهيهجوعندماأخرىمرةإليهالأرجانيولهير

.973،312ص،الأرجانيديوان(1)
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:(ryiص)ديوانهفيفيقول(يبدوما

غلمطاوبفيمالأجلايرالوزاهذ

قلأفيهلخيرواقليلفيهلصرا

أذذلأعزابعدعلمسملوت)و

ولعل.الدهستانيالجليلعدالأعزالوزيرفيمدحأالمعزىلدىنجدولا

فيأيامهمعظميقضي-لبركيارقيزرأنقبل-كانالدهستانيانالىيرجعذلك

،خراسانفييعيشالمعزىكان..لهوزرفلما،عامةبصفةوالعراقبغداد

الملك.فخرالخواجهووزيرهسنجرالملكعهدقيوذلك

-178بم
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ملكشاهبنعمدلسلطنةموجزأ"،8

سنجرمنأكبر،ملكشاهأبناءثالثوهوهـ،474عامفيولد:ولادته

.بركيارقوأصغرمنومحمود

)ذاَومحمدفسنجر،سنجرأمأيضاًوهي،سفريهخاتونالدينتاج:أمه

وثله،ملكشاهزوجاتمنأخرىزوجةمنبركيارقبينما،واحدة-أممن

.محمود

منهـليحكمها486عامفيكنجةامارةالىبركيارقأرسله:سلطته

أخاهعصى-(؟)هلالملكنظامبنالملكمؤيدغوايةنتيجةهـ-492عاموفي.قملِه

خمسةوقوعفيالمنصبهذاحولالنزاعفتسبَب،البلادعلسلطانأنجفسهونادى

ومنىبعضهافيمحمدتغفبهـ،496هـ،493عاميبينفيمابينهماحروب

هـ،497عامفيبالصلحالأخوينبينالأمرىه!ناو(2الآخزبعضهافيبالهزيمة

بابحتىرودكيلانسيبدشماليالواقعةالممالكمحمديمتلكأنعلىواتفقا

تكونوأن،والشاموالموصلوالجزيرةبكرودياروارانآنربايجانأي..الأبؤاب

.بركيارقنصيبمنالعربيالعراقفيمزيدآلوبلادوأصفهانالعراق

الخطبةفينفسهمحمدهـلقَب498عامالآخرمنربيعفيبركيارقتوفىولما

الدولةجلالالسلطانأبيهعرضعلىوجلس،(السلطان)بلقبرسميأ

،آدْربيجانفيلهوزيرأباتخافهوأقنعهبمحمدفاتصل،الوزارةمنهذاوزيرهعزلقدبركيارىْكان(9)

.(المترجم)اخيهيدمنواتزاعهالعرضعلبالاستيلاءاغراهكما

.(المترجم).الأولىالمعركةفيالأبريمارقعليمحمديتصرلم(2)

!ط+*في979
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و.ئرس

منالنهروراءوماخراسانحاكم،(سنجرأخوهباليادةهلواعترف،ملكشاه

هـ.490عام

الأولى،زوجاتئلاثاقرنقدطكاهأناتاريخكتوتذكر.لمحمدشقيقأأخأشجركان(1)

،بربمارقلهانجبتوقدخاتونزيدة:واثاية،ومحمدأشجرنهاأنجبوقدسفربةخاتون

الذيأحمدالملكتاجضجاعأبىأمتكونوربما)..عمودالدينناصرأمخاترنتركان:واثاثة

.(اترجم)هـ(489عمتوفى
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،1،0
مةمقلى

ملكشاهالدولةجلالبنمحمدالدينغياثشجاعأبوالسلطانولد

خاتونالدينتاج(مههـ.474عامشعبانشهرمنع!ثرالرابعفيالسلجوقي

بالنسبةالترتيبفيالثالثالابنهوومحمد.واحدةأممنوسنجروهو،سفريْة

ولادةقبلالأخيرماتوقد.وأحمدبركيارقبعدولادتهكانتفقد،ملكشاهلأبناء

ع!ثرعاماً.أحدوفاتهعندعمرهوكانهـ،481عامفيأيسنواتبثلاثمحمد

ومحموداً.سنجرأخويهمحمدويكبر،هذا

منع!ثرالحاديةفيمحمدهـكان485عامبغدادفيملكثاهتوفىوحين

وتِركان.رقابتهاتحتليكوناصفيانإلىمعهاخاتونتركانفاخذته،عمره

معهاث!حصوقد.محمودالأصغرولدهوأمملكشاهزوجاتاحدىهيخاتود!

فلما.ملكشاهالسلطانابيهمحلَ)حلالهتريدكانتالذيمحمودأالصغير)بنهاايضاً

بأمهيىلحق،خفيةمحمدتسقلي،أصفهان-هاث!كلملالأرشدنل*الا-بركيارقحاعر

معيةفيبغدادالىهـعاد486عاموفي.بركيارقمعسكرفيكانت!إللىينِ

بولايةاستقلّ،قليلوبعد.وتوابعهاكَنجةولايةخكمَهِل!قمنوتولى،أخيه

المساعدةبفضلوذلك(؟)الرواديالأسوارأبيبنفضلونقبضةوان!زعهامنأران

بنفضلونالمظفرأبالأن،خطأوهذا،الأصليةالكتابن!خةفيمددة(روادي)كلمةوردت(1)

كرلي،أعلمنيخحدرونالذينثنجةشدالياعرةمنكان(الأسوارأباوليى)الوارابي

كانواالعرهـالذلنالروادينمنقمألضأوهم،(سدسددونهمالروادلةأيضاْنواْ .َ-".."يسمرلدبن

المذكورالداليفضلونيدمنأرانانتزاعانهيأخرىملاحظةوهناك.آذربايجانفييحكون

-ملكشاهالسلطانيدوعل،سنراتبعذةالتاريخذلكتبلتمْقدساوتكينللقائدومنحها

هـ.484عمبغدادفي-ايواريخكاملفيالأئيرابنمرخكا-ففلونتوفىوقد.اللجوقى

-ي51ص3وبخ!22ص،2بخثى،كفمشهريارانكتابالىذلكفيالرجوعويمكن

.لذكاء
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&.:

.جندهوامراءأتابكته)2(لهقدمهاالتي

الوزيرتوجه-الملكمؤيدعنحديثنافيسنوردكماهـ-492عاموفي

أخيه.علىيخرجكيوحرضه،محمدمعوتلاتى،لاجئاًثنجةإلى(الملكمؤيد)

قلبهوامتلأ،سنواتاربعمنذبركيارقوزارةعنابعدالكبيرقدالوزيرهذاوكان

مؤيدواحضر.خاتونزبيدةوامهالملكمجدووزيرهJJبركياللسلطانبالكراهية

المدينةهذهوفي.وزيرهواعبح،سلطاناًبهنادىحيثالريالىمعهمحمداًالملك

فخنقت.بهاامرثم،الأمرأولوحبسها-بركيارقأمعلىقبضنفسها

مقاومةعنعاجزاًنفسهوجدفلما،الآخرهوبالريوقتهابركيارقوكان

فيابوابهايفتحوالمأهلهالكن..أصفهانإلىتركهاالملكومؤيدمحمدجيوض

17فيوصلهافلما.بغدادإلىومنهاخورستانالىاللجوءإلىاضطرهمماوجهه

،رودسفيدثاطىءعلىومحمدبركيارقبينالأولىالحربوقعت349عامصفر

وهزم.جندهبرفقهسلطانكلوزيروكان،هذانمننراسخعدةبعدعل

كبير،حدإلىالملكمؤيدفاحترمه،الدهستانيالمحاسنأبووزيرهوامربركيارق

محمد.باسمالخطبةتكونبانمطالباًبغدادإلىوارسل

خمسونويرفقتهقاصداًاسفراينالريطريق-هزيمتهبعد-بركيارقوسلك

قدوقتهاوكان،التونتاقبنحبثىشجاعأبيالأميىمنالمددوطلب،فارساً

الأمراءبتربيةاليهميعهدمنعلاللجوقيالعهدأوائلفييطلقكانلف،الأتابيكاوالأتابكة(9)

شئوناخصفيالتدخللهمتتيعملهمطبيمةوكانت.وحمايتهمأمورهموتمريفومراقبتهم

خاصة،الإسلامممالكعلىوشطرواالحكمناصبالىمنهما!فاءبعضوعلوتد.سادتهم

وااللغريةالأتابكة،والعراقيجانآفرأتابكة:الأتابكةسللاتاشهرومن.ملكاهوفاةبمد

.(المترجم،بكرودياروافىالموعلوأتابكة،فارسأتابكة

حبيب:خواندمير،وغيرها014صليدن،المدورراحة:أنظرالأتابكةعنالكثيرلمعرفة

الورهـي:ابن،23صهـ،1331طهران،القضكتاب،وغيرها251ص2ص،السير

ص،اللجوقيةالدولةأخبار،231،241ص،اتواريخلب؟81عى،الورلىابنتاريخ

،بد.كزيختار،(6ءص؟2صالكامل،28،29عى2ص،درايرانادبياتيختار،172

157ص،والحضارةاتاريخفياللاجقة،503ص - 1 ، V.
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علىواتفقاطلبةفبى،وخراسانجرجانمنقوم!وقسمولايةعلىقبصةاحكم

الأميىلقمعبلخمنالقادمينسنجرجنودلمواجهةللاستعدادنثابورفياللقاء

حبعي.

سنجرتمكن-وهراةنثابوربينالعامرالمكانذلك(بوزجانبرزجان)وفي

اساعيلالأميرأتباعالمشاهمنآلاتوخمسةبركيارقوال!لطانالأميردادهزيمةمن

قواتهما.لتعزيزجاءقدكانالذي،الباطنياميرطبس،اليهلكيالحنابيبن

نحوالصحراءفيسبيلهواتخذ،دامغانالىمهزومأبركيارقوتوخه،وفرحبثي

121]--JJ-طريقسلوكالىاضطرفقد،اليهاسبقهقدمحمدكانولما.اصفهان

.همدانالىتوخهثممحمدأمراءبعضواستمالالجيوثىجمعحيث-،خوزمتان

عامالآخرةجمادىمنالثالثفيومحمدبركيارقبينالثانيةالمعركةودارت

4 A Iبركيارقأمرفيالملكمؤيدووقع.محمدهُزموفيها،همدانهـترب

لأمه.ليثاربيدهعنقهففرب

امرعالذيسنجرأخيهإلىولجا،خراسانالىهزيمتهعقبمحمدوتوخه

الىمعأالأخوانوسافر.جرجانفياقامهعظيمسرادقفيواستقبله،للقائه

الحجة.ذيمننيرث!علاوالسابعفيالخلافةدارودخلا،بغداد

نأبعدالقعدةذيعثرمنالسابعفييدورهبغدادالىجاءقدبركيارقوكان

.العراقفيأصدقاؤهتركه

شديدمرضمنويعانيوقلقضيقبفترةيمرالأخوينوصولعندوكان

منالكثيىبهملحققدالمشظهرالخليفةبلاطرجالكانولما.بحياتهيودييكاد

المنشورالخليفةوأعطاهما،بالأخوينرحبوافقد،بركيارقأتباعأيديعلالأذى

وامراءالدهستانيالمحاسنأبووحمل.محمدباسمالخطبةوالقيت،واللواء

صخه.تحئنتوهناكواسطالىالمريضالسلطانبركيارق

حسينبنمحمدمنصورأباالملكخطيرلوزارتهمحمداختار،بغدادوفي
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!!و

قدمحمدالسلطانأنفرغم.الملكمؤيدبعدمحمدوزراءثانييعذالذيالميبدى

فيفعمل،الملكمؤيدقتلبعدأبنائهلوزارةالملكمؤيدبنمحمدالملكنصيىاختار

الفترةفيرسميةبصفةوزيراًلنفسهيخترلمأنهالأ،أبيهلخدماتوفاءالدولةأجهزة

فيوالسبب..بغدادالى(محمدالسلطاناي)ودخولهالملكمؤيدمصرعبينما

بها.واستقلاله،لصالحهالسلطنةأمورانتظامعدمهوذلك

،وبركيارقمحمدبينالثالثةللمرةالحربهـدارت495عامصفرمنوفي

بموجبوتقرر.الصلحاقرارمن-اثنينيومينبعدتمكنواالفريقنأمراءلكن

الغربيالقسمبينهمايق!متموأن،ملكاًومحمدسلطاناًبركيارقيكونأنالصلح

منأي-ودسفيدرمنوالبلاد،لبركيارقوالعراقوالريفأصفهانأبيهماممالكمن

علىتشتملمساحةوهي..لمحمدالأبواببابحتى-بلادزنجانجنوببداية

.(2)والشامبكرودياروالموصلوارانوكنجةآفربايجان

فيالريالىوقدم،الصلحمحمدنقضحتىقصيرةفترةتمضتكدولم

أبوابهاوأغلق،اصفهانالىتركهاأخوههزمهفلماهـ،495عاممنالأولىجادي

الىلجاالمقاومةعنبعجزةمحمدأحس!ولمامدةهذافحاعرها،بركيارقوجهفي

ميبد.إلىالملكخطيرفر!ك،الفرار

منالثامنفيخويمدينةخارجوبركيارقمحمدبينالخامسةالمعركةودارت

ربيعِفيالأخوانوتصالح.أخرىمرةمحمدوهزمهـ،496عامالآخرةجمادي

قائماَالصلحوظل.السابقالصلحثرو!تنفيذوقررا(2)ـه497عاممنالثاني

(جنزة)لهوتكوننوبثلاثلهويضرب،الملكومحمدناطل!لاوهبركيارقيكونأن!تمالحا(1)

يفنحخىركا!علاببركيارقال!لطانيمدْوأن،والموصلوالجزيزودياربكربيجانوآذر،وأعالها

.(المترجم).منهاعليهيمتغما

صارتالتيابديائرعلمعهيذكروألا،الطبلفيمحمدأأخاهبركيارقيعترضألاعلىتصالحا(2)

منأحديعارضولا،الوزيرينطريقعنالمكاتبةتكونبلللآخراحدهمايكتُبوألا،له

الأبواببابالىرودد!سبالمعروفانهرمنلمحمديكونوأن.شاءايهاقمدفيالعسكر

=مْلتو.صدقةالدولةشفبلادالعراقمنلهويكون،وافىوالموصلوالجزيرةودباربكر
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هـ.498عامالثانيربيعمنعثرالثانيفيبركيارقماتانالى

أسرهثم،مبيدالىالملكخطيرفراروبسبب،الأخوانتصالحانوبعد

بيدالدهستانيالحسنأبيمصرععقبلهوزيراًوتنصيبه،بركيارقجنوديدعل

ثم،الآبيمحمدبنسعدالملكسعدالمحامنابالوزارتهمحمذإختار..الباطنية

سمعحينالسرعةجناحعلىبغدادالىغالرهالكنه.لفتحهاالموصلالىتبريزغاد

وسعيه-بركيارقأمراءأحدرلاز-الأميربتدخلوعلمرقبركياأخيهبموت

.العرضعلى(بركيارقبنملكشاهأي)المتوفيالسلطانابنلإجلاس

IAAعامالآخرةجماديمنبقينلثمانالجمعةيومبغدادإلىمحمدووصل

كلعلىسلطاناًوصار،وأخيهأبيهبعرضواستقل،(1)هنعفعفاللازوصالحههـ،

قبل.منالحالكانكمالهولائهعلىسنجروظل،السلجوقيةالممالك

معالتعاونبتهمةأصفهانفيالآبيالملكسعدمحمدهـ!ثنق050عاموفي

الوزارةوولى.وزيراًالملكنظامالخواجهبنأحمدالخواجهمكانهوعن،الباطنية

الهمداني.الوزيرشجاعأبيابنالدولةربيبثم،الميبدىالملكخطيربعدهمن

الريفيجلسهـعندما492عاممنإبتداء-محمدوزراءيكونعليهوبناء

-الوفاةأدركتههـعندما151عاموحتىالملكمؤيدمساعدةبفضلسلطاناً

التالي:بالترتيب

(1)صع

بلاد،الأرمنبلاد،آنربيجان)الماليةالأقاليموصارت..الهداياوتبادلااصفهانبركيارق

نصيبمن(العربيالعراق،الجبلبلاد)والجنوببة،محمدنصبمن(افى،الموعل،الروم

.(المنرجم)بركيارق

عمركانماتفلئما،اللاجقةعرضعلى"اثانيملكث!اه"ابئبننصيبوفاتهقبلبركيارقاوصى

وجمِي!الخليفهض،بغدادالىعليهالومى(للازاالأتابكفحمله،شواتضمناقلملكشاه
وامخنه،جانبهالى!بازواستمال)!بغداوسا.بلطنتهاعترافعلىالعباعي

ملكاهوكان.عليهبنافسهمنهناكيعدولم،نزاعدوناللطنةعرشاليهفسلم،لهوزيرأ

يريدونبمنعادةيفعلونكانواكاعينا.ويعمِلتتفخيعأضهربضعةالعرضعلجلسقدالثافي

.(المترجم).المرضعن)قصاءه
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الملكنظامخواجهبنالملكمؤيداللهعبيدبكرابوالدينعادالكبيىالخواجة-[123]

A)الطوسى IAI - IAY-).

.هـ(494عامفي)الملكنظامخواجهبنالملكمزيدبنمحمدالملكنصيى-2

-494،مرةلأولاالميبدىالملكخطيرحسينبنمحمدمنصورأبو-3

.هـ(495

.(ب050-498)الآبيمحمدبنسعدالملكسعدالمحاسنأبوالديننصيى-4

نظامخواجهبنالملكنظاماحمدالدينقوامالإسلامصدرالكبيرالخواجة-5

.(ـه504-500)الملك

.هـ(511-450من،الثانيةللمرةاالذكرالسابق،الميبدىالملكخطير-6

برب!بالملفب،حسينبنن!سحبنمحمدمنصورأبوالملكعماد-7

.هـ(159عامأياممن..يومأوأربعينخمسةالوزارةفيقضى).الدولة

،أصفصبرجمرا!!!اتج!

*ا،ط"كاأر!أ!اي!!اايخمايىصس،
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وزراءهحَمد

رةالصدا(1)

أبوالكبيىالخواجة،المئةنصير،الدولةظهير،الدينشهاب،الدينعماد-1

444عامحدودفيولادته)الملكنظامخواجهبنالملكمؤيداللهعبيدبكر

.هـ(494عامفيوقتلههـ،

ءعهه

..دفتربمثابةالملكنظامنسل-

.النقاطكلمنهالإقبالأخذ

الصائب.رايكطريقعنأخذهمالكن-

(9إالنقاطتلكمناخذه!اوأجملافضلكان

(الشعراءأميرىالمعز)

أبناءأشهرالملكنظامخواجهبنالملكمؤيداللهعيدبكرابوخواجهيعذ

انومعاصرهقولالىاستنادأ-الكاتبعمادويقول.الملكفخربعدالخواجه

عديمكانالملكمؤيدأنالوزير-ذلكجهازفييعملكانالذيخالدبنثروان

وعطفاً،ورحمةوظرفاًولطفاْوراياًوحياءذكاءزمانهنالرةوكان،اقرانهبينالنظير

.(2)الخواجةابناءاكفاكانكا،والنثروالنظمالبلاغةفيعمرهووحيد

دفتريتبكردارملكنظامنلالفاريعىالنص(1)
آوردترزانهمههانكهكاتجال

توعواببودنتيجهءرايليكن

.آوردوزيبلأيرنكونركانهرنكته

85ص،الكلألبعماد(2) ، M- AA.
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ئرءس

كانمصرعهعندُهْنِسأنذُكِرفقدهـ،4؟4عامحدودفيالملكمؤيدولد

رث!عبهـ(50"-434)الملكفخريصغُر!خاهبهذاوهو،الخمسينيناهز

أخيهمعأبيهبرفقةكانفقدالملكنظامخواجهأبناءثانيأنهويبدو.تقريباًسنوات

بلخ،بشئونالقائم(بيجرباجر)الأميربخدمةالخواجةالتحقمنذالملكفخر

داودبيكجغرىخدمةفيليعملمروالىقصيرةبفترةذلكبعدذهبوحين

.(9)أرسلانألبوالدالسلجوقي

إلىباجرالأميرخدمةوترك،مروإلىبلخمنالفرارالملكارا*انظاموحين

قبلبرفقتهكانااللذينالملكومؤيدالملكفخراخفاءالىعمد،بيكجغرىخدمة

.(2)فراره

الملكومؤيدالملكفخريكبرولدآنذاكلهيكنلمالخواجةأنوواضح

الملكنظامأبناءاكبرهوالملكجمالبأن(73ص)الكاتبعمادقولوأن،سناً

مولدهوأن،الخواجةأبناءأكبرهوالملكفخرأنالأثيرابنويؤكد.خاطىءقول

هـ.434عامحدودفيكان

Aعاموحتى i Vt--واحد،بعامالعرشعلىملكشاهجلوسبعدماإلىأي

ذكراًنجدلا-الجديدالسلطانمنبأمرالصدارةمنصبفيالملكنظامواستقرار

الثئونفيندخلهعنخبرأيولاالتواريخكتبمنكتابأيفيالملكلمؤيد

شاباً.زالماكانلأنهالتاريخذلكحتىبعملينفردلمانهويبدو..الحكومية

بغداد-الى-وأبيهالسلطانِلَمقمن-الملكمؤيدIIIعاموفي

،بغدادوغرقدجلةفيضانالخلافةدارإلىوصولهوصادف.المهام)حدىلإنجاز

وتوفىهـ،284عامرجبمنالأولىالجمعةفيباسمها!بةوقرثتمروعلىبيكجغرىاصتولى(9)

الاتحاققررحينالخواجةأنمنالتوارييئكتبفيجاءماعلىوبناههـ.452عاممنعفرفي

بخدمةالتحقمروجثالىبلخمنوفر،الملكومؤيدالملكفخرولديهاخفىبيكجغرىبخدمة

مؤيدولاتعامهـ)444عامبينفيمااليهذهبقدالخواجهانالمعلومعنيصبح..بيكجغرى

هـ.452وعام(الملك

.5aLAسنةحوادث،الأليرإبن(2)
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وجعلهأغضبهمما،هلا!قتسامنللاطه"ورجالالقاثمالخلعفةيتمكنرولهذا ."3صط

استقباله.عنالامتناعتعئدقدالخليفةأنيتصؤر

منأكثروأرسل،السببويوضئحونعفيعتذرونمنالخليفة!وأرسل

لقائهبعدبغدادالىعادقدالخليفةوزيروكان-قصيرةفترةارصوبعد)خلعة

الملك.بمؤيداسوة..استقبالهبعدمامرهالخليفةاصدر-السلطانمع

لإقامته،بغدادفيمسكناًلنفسهالملكمؤيداعذ،التاريخذلكومنذ

،والإمارةالرياسةمنصبويشغل،والجزيرةبغدادفيأيامهمعظميقضيوأصبح

-ووزيرهالخليفةعنرغماً-يديرهاكانوالجزيرةالعراقشئونأنواقئ

الملكمؤيدوخواجة،ملكشاهالسلطانشخةآئينثوهرالدولةسعد:شخصان
"

فيلهكانتتربيتهنسُحوالملكمؤيدبلاغةوبفضل.الملكنظامخواجهنائب

سياسية،وكفاءةتوةمنالملكنظاملأبيهما-سِنهحداثةمع-والجزيرةالعراق26،1]

الخلافةمسندالمقتدياعتلىوحين.الوزيربمثابةالعباعيالخليفةبلاطفيوكان

الخليفةوزيرشأنشأنهمبايعيهضمنأ!ع!اقلامكان

.القضاةوقاضيال!قباءونقيب

للمدرسةالمجاورةدارهفيونزلهـ،470عامبغدادالىالملكمؤيدوعاد

السوقتسكنجماعةبينمذهبينزاعوقوعِبغداددخولهوصحب.النظامية

الملك"مؤيدوحاول.منهمقربةعلآخرسوقاَتسكنوأخرىللمدرسةالمجاورة

إلىشخماًأرسلالملكنظامالخبربلغولما.طائلدونالفتنةيخمدأنجاهدأ

مؤيدترخههـ،473عاموفي"لتقصيرهوزيرهعزلالخليفةمنوطلب،بغداد

علىاستولىأنوبعد.تكريتقلعةصاحبمهرباطلمحاربةحملةرأسعلالملك

الأولىجماديوفي.أبيهوخدعةملكشاهخدمةفيليهوناعفهانإلىئوخهالقلعة

الخليفةوزيرجهير-بنالدولةعميدفسار،بغدادالىعادهـ،475عاممن

.الاحتراممظاهربكافةمحاطاًالخلافةدارودخل،باستقباله-الملكنظاموصهر

أنفقوقد.يرمكلمنالصلاةوقتمنزلهأمامالطبولبقرعامرهالوزيروأصدر

ور"كلي9-
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شعبانوفي،تكريتالىالطبولوأرسل،الأمرهدالوقفوفيراَمالأالملكمؤيد

الملكمؤيدفجلس،الدينجمالأخيهخبرُممرعبغدادبلغالعامنفسمن

.للعزاء)1(

الأديبجعفرابىالملككمالعنحديثنافيذكرناكماهـ-476عاموفي

نأبعد..ملكشاهمنبامرالوزارةمنصبالملكمؤيداحتل-الزوزنيمختار

منأبوهوغزل،الدولةكمالبنمحمدالرؤساءسيدالمحاسنأبيعياسُملت

الديوانصاحبالىالملكمؤيدإمارةرتبةوتحولت،والانشاءالطغراءديوان

عاممنثوالشهرانقضاءبعدالملكمؤيدتعيينتئموقد.والطغراثيوالوزير

الملكمؤيدوكان..التاريخهذافيالرؤساءسيدعينيسململكشاههـلأن476م،27؟

أبيالشيخعزاءفيشاركوقد،المذكورالعاممنالآخرةجماديحتىبغدادفييقيم

.خلبفنه)1(نعببنوفيالشبرازياسحاق

ذ)،ملكشاهعهدفيالملكمؤيدبرياسةالإنشاءلوزارةالدوامُيكتبولم

العاموفي.الزوزنيجعفرأبوالملككمالمحذوحلالعملهذاتركماصعان

المروانيقريشبنمسلمالدولةثرفالىالسلطاناوفده،هـ(477)التالي

الىوأحضرهوطمانهالجزيرةفياليهفذهب..منهفرخوفاًانبعد،لطاعتيدعوه

.السلطان

،477عامبينماالفترةفيالتاريخكتبفيالملكلمؤيدذِكريوجدولا

نطاقخارجمهاماً-المدةهذهخلال-يؤديكانهأنالظنعلىويغلبهـ.487

كتبفيشكولاذلكلوردفطاقهمافييعملكانفلوالغربيةوايرانالعراق

تلكفيمكففاًكانوربما.الأثيرابنتاريخأمثالالأماكنتلكفيالمعروفةالتواريخ

سيستانحدودفيالحملاتبعضبقيادة-المعزىمدائحبعضفييرد-كماالفترة

.وهراة

النين-حوادث،الأثير)بن،49،05،52،72،73،75ص:الكاتبعماد(1)

.المذكورة

هـ.،76عامحوادث،الأثير)بن(؟)
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فيالملكمؤيدكان-بركيارقعنحديثنافيوردكماهـ-487عاموفي

الىالوزيرهذافر..برسوبورىأرغوأرسلانبينالفتنةثارتفلما،خرامان

الأحداثتلكقبلتوفىقدحسيناللهعبدأبوالملكعزأخوهكانولما.أصفهان

يستمرلملكه،العامنفىمنالحجةذيفيوزيراًبركيارقاختارهفقد،بقليل

عامصفرهـحتى487عامإلحجةذيمن)اياموبضعةشهرينأكثرمنمنصبهفي

4 AA)ابيهعرضعلىبركيارقيثئتأننفوذهوقوةتدبيرهبحسنفيهااستطاع،هـ

بأكبرالهزيمةيوقعأنواستطاع،بالعرشأحقيتهميذعونكانوامنتعذدرغم

عامصفرمنعرالسابعفيهزمهفقد،تتشالدولةتاجعئهبهونعنيأعدائه

خلاوبذا،المعركةفيقتلهمنتمكنكما،الريمنفرسخا12ًبعدهـعل488

.منازعدونالأمورزمامعليقبضوبات،لبركيارقالسلطنةجو

وزبيدةالقمىالملكمجدمنبتحريضالوزارةعنالملكمؤيدأبعدأنوبعد

أمرعلىبناءحُبس..الملكمؤيدشقيقالملكفخريعاونهما..بركيارقأمخاتون

تسويةمعتزماَبغدادإلىسافر-قصيرةفترةبعد-سجنهمنتخقصفلما.الصلطان

فييمتلكهاكانالتيوالمساكنالأملاكتلك..ومساكنهباملاكهالخاعةالضئون

منالانتقامفكرةأنالأ..الدنيويةالشثونواهمالللعبادةوالتفرع،ابيهعهد

فيقضاهاالتيالطويلةالمدةانكما.عليهتسيطرظلتخاتونوزبيدةالملكمجد

عنواحدةمرةوالابتعاد،حركةدونالجلوسيطيقلاجعلتهالمملكةشئونادارة

ابيهيدصنيعةمنها!برالقسميعذالذيالعظيمالجهازهذاإدارةفيالتدخل

عنالبحثعنيكصلا-بغدادفياقامتهمدةطوالكانف!نهلهذا.الخلآقةالماهرة

الانتقاممنليتمكن،بركيارقأعداءجهازفيالأموردفة)دارةمنتمكنهطريقة

وظلم.حيفمنبهحاقمابسبب

بنصدقةالأميرقاصداَالحفةإلىبغدادمنالأمربادىءالملكمؤيدوتوخه

وخدماتهالسابقةبافضالهاعترافأترحيبأجملبهورخبفاكرمه،المزيديدبي!

الملكمؤيدجعلببركيارقالاصطدامعنصدقةعجزلكن.العراقفينفوذه)بان

-19\!نج!ط!
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سنجرأخيهبرفقةخراسانإلىبركيارقتوتجهفلما.مطلبهانجازفيعليهيعؤللا

492هـ-549)الدائرةالنزاعاتفيلغُشو،بهاقامتفتنةلإخمادوالأميرحبثى

بناءأصفهانفيالإسماعيليةبحاربةالجديدالعراقوإلىأنرالأميىلغُشو،هـ(

،لا+لرانللتوجْهسانحةباتتالفرصةأنالملكمؤيدوجد..السلطانأمرعلى

،بركيارقضذالتمرذعلىأنرالأميروحرصأصفهانإلىالحلةمنبالسفرفسارع

كانلقد؟عنهتقلفيم..؟خاتونتركانبنمحمودمنأقلأتراك":لهوقال

وعظمتكهيبتكان.بابنهويناديكأبنائهكلمنأكثريحبكملكشاهالسلطان

لتفوقهمو)نكورهبتهموعظم!همالملوككلهيبةمنأكبرالقلوبفيورهبتك

فتحان)و..السلطنةكرسىعلىفاجلس..والرعيةالجيشإليكويميل،فضلاَ

.(؟)كلالدنيايخضعبأنلكفيلتفتحهواحداَ

مؤيدبتحريضمتاثراَبركيارقالسلطانضدالعصيانعلمانرورفع

إلىرسالةسل-,-,،أصفهانإلىالريوترك،بالسلطنةأحقيةواذعى،الملك

مجدهمَفسيأنبثرطبالطاعةفيهالهتعفد-بخراسانزالماوكان-بركيارق299،1

هذاوراءالملكمؤيدوكان.عصيانهيواصلفسوفيفعللمفإذا،الملك

بعضأنغيى..وجهلكهعدوهعلىيدهيضعأنالسبلبكليريدكاناذ،المطلب

مجدبطثىالملكمؤيدوخاف.(2)الأحداثتلكغارفي"أنر"قتلواالغلمان

ففر،وخراسانالعراقفىيلجألمنيعرفولم،خاتونوزبيدةوبركيارقالملك
-.

هذالدىوالاحترامالإعزازفلقى،ملكثاهبنمحمدخدمةفيوعملثنجةإلى

،بركيارقالىيرتاحلاوكان،وأرانكَنجةعلىالسلطانبمثابةكانالذيالأمير

محله.يحلأننفسهقرارةفيويتمنى

فاخذ،كثيراَاليهنفسهوارتاحتمحمدعقلعلىبسرعةالملكمؤيدوشطر

سلطنف،واعلان،ةج!كوأرانبلادفيالخطبةمنبركيارقاسمحذفعلىيحثه

.947،148ص،الصدور)1(راحة

.(المترجم)غيلةاصفهانفيالاساعيليةقتله(؟)
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.ملكشاه؟أبيهعاصمتي-وبغدادأصفهانعلىوالسيطرةالعراقلفتحوالتوجه

هذابرفقهالريإلىوغاثركَنجة،جيشاَوأعذ،الملكمؤيدتوجيهاتمحمدوتقل

.(؟)ـه492عاممنضوالفيوزيراَاتخذهقدوكان،الرجل

طريقسالكاَالرىإلىأعرعقد(أنرفتنةنحمدكانالذ)كار"-ن "يى!نتِ

سمعفلما.تاقآلتونبنحبشيوالأميردادسنجرلأخيهخراسانتاركاَ،قهستان

بتحريضعليهمحمدأخيهأمرتمرذإليهنمىثم،كَنجةالىالملكمؤيدونرارأنربقتل

إلىالريمنوتوخهالجنودبجمعقام..العراقنحوهكرِختو،الملكمؤيدمن

الإشماسلهعيلطلجندأقاعليه.ستحقهسللظليقتلؤاليهمالملكاله!مايَرصمجد!أن

الملك،بمجدالتهمةتلكألصقواقد-بركيارقدولةء!ظعمنعدداًقتلواالذين

.المحركأنهوأشاعوا

دممقابلفيمنهلينتقموالهمالملكمجدتسليمعلىبركيارقأمراءوأععر

وسلبواالوزيرخيمةفهاجموا،مطلبهمبركيارقورفض.قُتلواالذينالعظماء[،31

المخدعالىالمتمردونالأمراءفاندفع،السلطانخيمةالىالوزيروفر.متاعه

والخزانة،الاصطبلوخهبوا-ومقامهالسلطانلحرمةمراعاةدون-السلطاني

الىمِدقالذيالملكمؤيدإلىرأسهوأرسلوا،تمزيقاً)2(ومرقوهالملكمجدوأخرجوا

جشعنجماعةالثائرينإلىوانضفت،محمدالسلطانبرفقهوالريهمدان
!.هرك!صمبوالتحقوامحمدطاعةفيالجميعودخل،خرقانفيبركيارق

492عامشوالمنعثرالثامنالأربعاءيومفيالملكمجدمصرعوكان

وتسببت.مدةمنذالملكمؤيدتراودكانتعزيزةآمالأمصرعهء!حوقد.(3"ـه

جعله-مما،تماماًبركيارقجثىصفوففيوالوحدةالتماسكتمزيقفيالحادثةهذه

.147ص،السابقالمرجع(1)

الابقة.والصفحةالابقالمرجع(2)

(r)الوطةباريىمكةنخة-الكاتبلعمادالعصرةونخبةالنصرةزبدةلكابالأعليةةخ!لا

.(76كاورقة)
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فىبس

ولما.أصفهانإلىفاراًالرييترك-جثهأمراءمعظمتمرذوبعد،الحادفةبعد

وفي.فبغدادخوزستانالىتوخه..بدخولهالهالسماحأصفهانشحنةرفض

بصفة..السلطانيةالخمسالنوباتطبوللمحمدقرعت،همدانقربخرقان

منالثانيفيالريودخل،وزيراً)3(الملكومؤيدسلطاناًنفسهواعلن،رسمية

أمر،محمدوانتصاربركيارقبهزيمةالخليفةعلمولماهـ.492عامالقعدةذي

معهيصحبأنعلى،لخدمتهبالتوجْه-بغدادشحنة-آئينثوهرالدولةسعد

اسميدرجبانأمرهالخليفةأصدركا.وكنكاوروالجزيرةالموصلصاحب

492عامالحجةذيعشرمنالسابعفيببغدادالسلطنةخطبةفيمحمدالسلطان

والدين.الدنياغياثلقبعليهوأطلقهـ،

مأخاتونزبيدةعلىالقبضالقى..الريمدينةالملكمؤيددخلوعندما

وجعلها،القلاع)حدىفيالأمراولوحبسها،الفرارمنتتمكنلمالتيبركيارق

تلها.قررثم،دينارآلاتخمسةبدفعفيهتتعهّدإقراراًتكتب

الحقدكانفقد،العاتبةسوءعنأصدقائهمنسمعهماعزمهعنيثنهولم

فكان،بخنقهاامرهوأصدر..الملكلمجدالمرأةتلكموالاةبسببقلبهيأكل

سبباَالوزبرأوراقضمنبركيارقوجدهالذيتعفدهاجانبإلىهذامسلكه

عنقه.بضرببنفسهقامولهذا،الملكمؤيدعلىتغيىهفيرثيسياً

صهـ-
الىخوزستانطريقسلك-قلناكما-الريمنبركيارقفرانوبعد[131]

عامصفرمندثرالسابعفيالخطبةالىاسمهاعادةعلىالخليفةوأجير،بغداد

له،وزيراًالدهستانيالأعزالجليلعبدالمحاسنأبيمن)تخذوهناكهـ.493

اصحابكانحتىوقتطويليمضولم.الأنصارودعوةالجنودجمعفيواخذ

كما،انصارهجملةمنوعاروااليهانضمواقدوكنكاوروالجزيزةوالحفَةالموصل

آثنكوهرورفقةالجدد(عوانهبرفقةبركيارقوتوخه.مساعدتهالخليفةلهقذم
َ---

.8،1عى،الصدورراحة(9)
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محمدالشلطانوعارع.عظيمجثى-رأسعلىهمدانإلىبغدادشحنة

آخروعددأصفهانوشحنةالملكمؤيدلرافقهلهماصفهان!ه!ي

لمحمدالنصرهـتئم493عامرجبمنالرابعوفي.السابقينبركيارقأمراءمن

الحربفيائينكوهروقتل،همدانمنفراسخعدةبعدعلودسبيدرعندواعوانه

وأبدى.الفرارمنبركيارقوتمكن،أسيراً-بركيارقوزير-المحاسنأبوووقع

باسمالخطبةوأعيدتبغدادالىونقلهالمحاسنلأبيالفائقاحترامهالملكمؤيد

.أخرىةرم"صمه

،ط

حديثنافيسيرد!ك،حبثيبالأميرمحتمياًوجرجانقومسإلىبركيارقولجا

الىتوخه،وأتباعهسنجريدعلىبوزك!نمعركةفيهُزمانوبعد.الأميرهذاعن

عليهااستولىأنبعدالمدينةدخوليستطعلملكنه،كويرطريقعنأصفهان

السابقين،أمرائهمنجمعإليهانضمحيثخوزستانالىفتوجْه،محمدالسلطان

مؤيدعنرضاثهلعدم-محمدالسلطانأمراءكبارأحدالأميرء-إليهانضئمكما

صضء..ألفاَخمسينجيشهأفرادعددوبلغ،كثيراًبركيارقتوةزادتوبذلك..الملك
كَلكللهجَوتجحيربالتصذيالملكومؤيدمحمدوسارع.همدانإلىبهمتوخه

جماديمنالثالثفيهمدانقربمنكرةبنريمةمحمدجشمنىولهذا،جنديألف

إلىفحملهالملكمؤيدأمرمنالملكمجدغلمانأحدوتمكنهـ.494عامالآخرة

.بركيارق

فيهاعليهيعرضرسالةاليهفأرسل،أيامعدةرقابتهتحتبركيارقووضعه!31;

وقبل.عنهالعفوقبلاذاالوزارةمنصبوقبولدينارألفمائةمبلغتقديم

لعتمالبتوصيلهوشغل،المالاعدادفيجانبهمنالملكمؤيدوأخذالعرضبركيارق

نأكما.معهممناثاتهأثناءالديوانلعنمالالقولأغلطأنهغير..الخزانة

مؤيدمظالمعنشيئاًمسامعهالىنقلقد-بركيارقخدمأحد-"دارالطت"

ودفعهغضبهأثارمما،السابقةالفترةفي..وأمهالسلطانتجاهالسيئةوموافقهالملك

لهوعذد،طويلاًبركيارقعاتبهوهكذا.لهالقولو)غلاظالملكمؤيدإحضارإلى
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"أ33]

بضربذلكبعدقامثم،أوراقهفيوجدهالذيامهمكتوبوأراه،آثامه

؟حر!أزخض.(؟)عنقه

ولمجزعاَيُبدِلم،القماضمنبقطعةعينيهوغطوابالحبالقيدوهسوحينما

.الثهادةكلمةيرددكانهأنهنالكماكل..يثكواويتذلل

تمكنفقد،قصيرةفترةخلالبركيارقسلطةشئونالملكمؤيدنطموك!

لهوزارتهمنعاموبعضعامخلاليديهعلىكبيرتقدمتحقيقمنمحمدالسلطان

49شوالمن) rالملكمؤيدأنكما.هـ(449عامالآخرةجماديأوائلهـحتى

خلالبركيارقوفاةبعدبهانعمالتيالمستققةالسلطنةأساسلمحمدوضعالذيهو

محمددولةذكررفعالذيوهو.الوزيرهذامصرعاعقبتالتيالأربعةالسنوات

وجعلهاعنواً،الخليفةعينفيالدولةشأنوعظم،والعراقخراسانفيواسمها

.ثىءكلفيبركيارقأخيهلدولة

معاعريه-أحد..خالدبنثروانأنولروايةط!قاَ-الملكمؤيدكانوقد

باللسانيينوالنظمالنثريجيد،والبلاغةوالفصاحةالعقلورجاحةبالكفاءةيمتاز

لبابفيالعوفىذكرهوقد.وطلاقةبلاغةذلكفيويبدى،والعربيالفاريسي

منونقل،الفارسيةباللغةالشعركبارناظميمصاففيووضعه(2)،الألباب

-:التاليبالرحصدًرها..رباعياتثلاثمنظوماته

مخدومهتوقيعوضوحبعدمالخازنتعللأييهخازنالىالصكقذمحين"

:الوزارةالىوأرسلهتاليالرباعيفانشأ،المبارك

الممالك،كلعلىالمسيطررأيكمنيا-

."هالكثيءكل":تعلىقولهاعدائكعلىوينطبق

كان.88ص،الكلأبعمادهـ،494عامحوادث،الأثير)بن،148عى،المدورراحة(9)

رثاهالذيالطغرافىعنالحديثعدالقصرديةفييردكماهـ،494عامالآخزجماديفيذلك

بمرشة.

.67،68عى1خ،الأباببب(2)
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لخازنك،الكتابهذاكتبتلقد-

(2)"ذلكصحيح":بقولكعليهفوتع

باعير

امل.على..الصباحارقيفظللت..بوصالكالماضيةالليلةبُثرًت-

لا..الأسودكالليلالأبيضبالنهارف!ذا..الشصىوطلعتالقمروغاب-

.ئحتمل)2(

باعير

..وعانيتالكثيرقاسيتانبعد،طلبهملبيأالوداعمكانالىذهبت-

أضعها،تبلةالىتدعوني..صرخةبالرطبةهي!ثلاشفقهعنفصدرت-

(2).فلبيت

يعتبرالذي-"المصدورنفثة"كتابهفي(وردقدخالدبنثروانأنوكان

أبياتبعض-لهعربيةترجمةبمثابةالكاتبلعمادالنصرةزبدةمنالأسايعيالقسم

لناوبقيت،الحظلسوءالمصدرنفثةضياعمع.ضاعتلكنها،الملكلمؤيدفارسية

والبيتان.النصرةزبدهَفيوأدرجهماالكاتبعمادنظمهمافقطلبيتينالعربيةالترجمة

عهدفيالوزارةعنهأخوهانتزععندماالملكمؤيدقالها،الملكلفخرخطاببمثابة

القمي.الملكمجدبغوايةمتأثرأبركبارق

مالكممالكبركلنوراييأ(9)

توخازننوشتخطىنجد.اين

نويددادخويثتنبوصالدوشم(2)

مدخورثيدوبرافروثدماهجون

طلبثىكر3بودامحاهرفتم(3)
رطثىجونازلببرآمدفرياد

هالكضيءكلتراستاعداي

ذلكصحح:بترقيعآراى

زاميدبردلنثستهبعتاروز

روزسببدآنثدميهجوشببرمن

قعيىبو3ك!ثبدهبىكه!بزان

بلبشضكستمدرببوسهفرباد
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:البيتانهماوهذان

والمعايبالمعايرجمعامرىءعنأقولماذا

(")مثالبمنصبهشؤممنوالديمناقبعادت

بتاريخالخاصالقسمفيفارسيةرباعيةالكاثيالقاسمأبودؤنوقد

وهوالمذكورةالرباعيةالملكمؤيدنظموقد."التواريخزبدة"كتابهفيالسلاجقة

لظهيريسلجوقنامهعننقلهاقدالكائيأنالظنعلىويغلب.السجنفي

زبدة"كتابفيبالسلاجقةالمتعفقالتاريخيالقسمنقلفقد،النثابوري

هذهنقلقدظهيريأنويبدو.تحريفدونبنصئه"سلجوقنامه"عن"التواريخ

بنلأنوشروان"المصدورنفثة"عن-كتابهاقسممنالكثيرنقلكما-الرباعية!،341

إمارته-أيمالملكمؤيدوكان.السلاجقةتاريخفيكتابوأدقوهوأفضل،خالد

منأربعةامتدحهوقد.والأدبالشعرأهلملاذ-ووزارتهصدارتهفخرةوفي

دواوينهمفياسمهوخفدوا،القصائدمنبالعديدوالعربيةالفارسيةشعراءأفضل

الأرجاني،الدينناصحوالقاضي،الشعراءامير..المعزي:وهم،الخالدة

الأصفهاني.الطغراثي)سماعيلأبوالدينومؤيد،الأبيورديالمظفروأبو

الإِنشاءلوزارةورئاستهالملكمؤيد)مارةفترةالىالمعزيمدائحوترجع

السلطانعهدفيالإداريللجهازصدارتهفترةوالى،ملكشاهعهدفيوالطغراء

مدحفيتصيدةعثرةثلاثالمعروفالشاعرولهذا.ملكشاهبنمحمدالدينغياث

وفي،سيستانتلاعاحدىفتحهالى-ذكرناكما-بعضهافييشير،الملكمؤيد

يتصلمااستنبا!ويمكنالقصاثدمطالعوهذه.هراةفياقامتهالىواحدة

:الأبياتبعضخلالمن..بالوزير

آوردبرسنبلكهديدكهكلىكزهرآوردبرشبلنكارمهمىازي-1

غزله:نهايةفييقولوهو

.Alص،الكاتبدعما(4)
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الكوثر.كخمربخمرتأتيالحمراءوالشفة،الجنةمنيأتيانهاعتقد،الآن-

احمر.عقيقرقيقافيثرابأالرسوللنصيرأمةتقغالحور-أوأن

الىالفلكمن-شاءان-النجمدولتهتجتذبالذيالملكمؤيدالأجلالأمير-

فيُقهر.،الأرض

..جيثىبمائةاصطعولو،حربهفيالظفريلقىالذيالدينشهابالسعيد-

!1وأكثز

!هءء

.النقاطكلعهالإِتجالأخذ.دفتر.بمثابةالملكنظامنسل-

.النقاطتلكفيماأفضلهوالصائبرأيكعنيأخذهمالكن-

حيدر.عنالمثلفيحدثهمويدور،خيبربقلعةالمثلثضربون-

عنحديئهمسيستانفيويتحدثون،حيدرعنيحكونماالحربفيعنكيحكون-

.خيبر)2(

مطلعها:اخرىقصيدةوفي-2

برايبركنقدحروزهعيدبريادر!باخترىروزبنيكماهبرديم

بهتازآيدهمىكهبرمكمانايدون(1)

دقيقثرتيهمىعقيندرحوربا

دولثىآنكهملكمؤيداجلمبر

-برزمشودمظفركهدينشهل!نرخ

دفتريستبكردارملكنظم)2(نسل

توصوابرأينتيجةبودليكن

ثلزندخببربقلمهْهىآنكو

بج!كندحيدرحكايتتوهمهاز

آوردكوثرجومىمىلبىمرخوآن

-آوردسيغمبرملتفصيربيش

اخترآوردبزمينفلكازخواهدكر

-آوردلكربصدروىرزمروزكر

آورددفترزانهمههانكتهكاتجال

آوردوزياترنكوتركاننكههر

آوردحيدرازسخنهمىثلوندر

آوردازخيبرخبرسدرستان
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935،!

*ء.!ل"

:ىالمعزبفول

..الحديقةهذهفيالعادلالسلطاندولةظهيرحفليبدو-

للنظر.متعةفيه..ديشهرفيالربغوكأنه

.بكر.ابوالدينوشهابالملكمؤيدالأجلالأمير-

كعُمَر."؟(وتديتهعدلهفيهوالذي

8+*

.الإسكندرمدينةفيكالخضرحللتأنمنذ-

.وى41جنةوكأنهاالمدينةهذهاخضرث

..لعرفتخئركوحظكجاهكلوأن-

.هراةفيتدمهوضعالذي..العصرذلكاسكندرأنك

..عبيرالىترابهاطبيعةأحلتلقد-

.الأحجار)2(محلالجواهرفيهاوأحللت

555

..كالعبيدآتيكثتأنيوماذكر-

.وانتظارترقبفي..باعتابكوأقفمجلسكبساطأتلئس

الصليب،الىحبفيالرهباني!ظرأنظركما-

.فخارفيالحجرَالحخاجُيقئلكما،وأقئل

دادكرسلطاندولتظهيربزمدي-بماهنمايدبهارجونباغزين(1)

عمرجونهتبوبكركوبدادوبديندينوضهابملكمؤيداجلمير

ازخغراستمأوىهمجوجنْتضهراينايلةسكندرضهربهخفرتاجون(21

خبرتووأقبالزدولتكرداضتى!نهادراهرىكهزماناسكندرآن

كهرهمهنثاندىسن!بجل!دروىعبيرهمهمرثتيخاكبجل!دروى

-00r_
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..المساعدةسعادتكبفضلأنالأنراجيأ-

.للأبصار)1(ممتعةللروحمشبعةالهديْةفتكون

فيالملكمؤيدإلىالألثعارهذهأرسلقدالمعزىأنالأبياتهذهمنويفهم

الطغراءلديوانرئاستهالىالمعزييشيرأخرينتصيدتينوفي،t،03هراة

إحداهما:مطلعوهذا،ملكاهعهدفيءاشنِإلاو

مرجانتودولبوىتوبروينرخدوأى

جانشفاىنتمرجادلبلاىينتيرو

مادحأ:يقولوفيها

.السلطانمملكةفيالدينيفهابخطيشبه..فضيةداثرةعلالبديعالخط-

..الأدباءراعى،الممدوح،بكرأبوالعاليالنجم-

.إيوانكلوشمس،العسكركلجمشيد

الدنيا،دامتمامكروهبهيحيقألااللهندعوالذيالمدر-

.للنقصانيضعرًض-ألاالفلكدامما-اللهندعوالذيوالبدر

..الحفرةزُينَتمديحهمن-

.(2)الديوانزُينالرفيعرأيهومن

&Aعه

نجدثانجوآيممنSبودروزكىآذ(1)

برصليبرمبانجوزمهرنهمديده

ماعدتبعادتباضلمكهارجو

بر!ايرهءيمبتايننبديعاستخطى(2)

أختربندبوبكريرورهنرممدوخ

آفتبودتادهراورابادكهصدرف

حضرتضداراشهاومديحرسمااز

؟بء"201-

ردآستانوبرترمجل!برفرض

حجربرحجاججورفخردهمبوصه

ازبصروهديهكنمروانازتامخفه

سلطانمملكتدرالدينشهابخطجون

ايوانهمهخورضيدلئكرهمهحمثد

نقصانبودتاجرخاورامبادكهبدرى

ديوانضدآراصتهاورفغرايور
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..ونفوذجاهصاحب(2)الدينعزيراكمنيا-

جسيم.وخطرقو؟ذا(2)الدينقوامُويراك

..وإمكاناتكقدرتكظلفييومكلهذايزيد-أ136]

(3)العظيمونفوذكحثممتكظلفييومكلذاكويزيد

*!يه"

..العامرةالدولةتدبيبهمنوط..لقبهالحطمنيأخذالذيقلمُك-

.(4)دائرةرسمأمعمورةهذاقلمكارسمسواء

مطلعها:أخرىتصيدةوفي

جوماهبروىبتىبكويمكذشتفروبكاهبامدادبستهوميانروىكشاده

:المعزىيقول

.وجفاهبهجرحبيبهالطريقَضلقلبييكأن-

.مولاهثناءبفضلطريقهيجدفسوف

الملك.مؤيدالعظيمالدنياسيد-

الله.عبيداحرارراصالدين!ثهاب

العقل.آيةبهتفسرًالذيالمفسر-

.ملكاهالدينمعزاللطاذيعنى(1)

الملك.مؤيدوالدالملكنظمالدينقولمخواجه(2)

وباتمكينباحئمتالدينمعز!لاي(3)

اينروزفزايدهروامكانتقدرتدر

داردلقببختكزكلكتبرآنآباد(4)

.(الطغراءدائرةالى)ثارةأنهيبدو)

-202-

وبا)مكانباتدرتالدينقواميث!وى

نآفزايدروزهروتمكينتحمتدر

-دورانرَكنصويردولترَكتدبير
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.(1)الملكدولةُبهتؤئدالذيوالمؤيًد

*ءعه

713]

الملكمؤيدلقبأنيتضحستقلهاالتيالأبياتومنالمعزىأشعارومن-5

فيبائيةقصائدثلاثلهالمعزىوأنخاصة،(الدينثهاب)كانتدالديني

بالمطلعتبدا)حداها،اللقبهذالتستوعبالقافيةتلكفيها)ختار،مدحه

التالي:

نابمشكلالهوبرداريلالهبرماه

وتابييجحلقةوبردارىحلقهمشكدر

مادحأ:يقولوفيها

الخطأ،سبيلوسددتالعشقطريقتركت-

.الصواببابقاتحاالأميىامتدحوطفقت

الملك.ملكفيالمؤيداللهعبيدالعظيمالأميى-

.(2)ال!ثمهاباللهدينفيهووالذي

مطلعها:والثانية

نقابزمانهبررخفلكبستزدودحجابزيرنهفتهشدفلكىجوآتثى

:المدخفيويقول

أمامه.يمرمَل..فلكقلبيأنراىحين-

شهاب..قلبىفيشهالبمديحانلمسحينالعبورعنوكف

ودلمامستكرهجرىجفازهجراكر(9)

ملكمؤيدجهانخدايباربزركث

عتلآيتبدوستمفركهمفرى

خطارهويبتمعثقزراهجَتم(2)

هتىآن&اعيدراوَكرزبمير

اهربديازباونداخدينفربآ

اللهعبيدمانآزادكعردينضهاب

شاهدولتبدوستمؤيدكهمؤيدي

عوابدر3وكصاميرمديحجُصضم

شهابحقدينودرمؤيدشهملكدر

؟ط""203-
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الملكمؤئدالمقتدياللهدينشهاب-

.(؟"الألبابأولىوزينة،الدولةظهير

مطلعها:والثالثة

نقابعنبررخشدمانراهمىأفتابى

زآفتابرانقابعنبراستديدههجكس

فيها:ويقول

..وَجَلولاضيرفلا..الأحمراللعللونالىعينيفيالدمعلونتحؤللو-

.المشطابكالدرًالرطْبتلبىفيمولايفمدح

..والدينالملكملك،المؤمنيننصيراميى-

.(2)شهاباقههولدينومن،السلطانلملكالمؤيد

مطلعها:أخرىقصيدةوفي

رنسرن!باقبايهفتهدوماهآنآمد

نيرن!ورنكثبروجشموشكنجيربندزلف

لقبه:الىمشيرأيقول

..شهاباللهولدين،مؤيدالسلطانلملك-

(3).والذكاءالمعرفةوأصل،والعلمالعقلشص!

الدين،شهاببلقبالملكمؤيدالمعزىيدعواخرينقصيدتينوفي-9،09

التالي:بالبيتتبدأالقصيدتينو)حدى

شهاباندرومديحوضهل!سيهرولمهستدبدكهجودلمببشنكردكذر(9)

الألاباولووبيرا،دولتظهبرملكمؤيدمغتدىخدادبنضهل!
يتباكضدكرنلعلصفكماندربجمكر(2)

خوشابدرجوناستخداوندعدحدلمدر

ودينملكبروردكارالمؤمنينميرنصير

شهابرايزداندينمؤيدراسلطانملك

شهبراانيزددبنيدمؤراسلطانملك(3)

وف!فرهن!وهـبهوعلمضلآفتاب
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تنسيموايمنروىلالهماهأي

تراجمنازجانكنمترافلكدلاز

:المدحفييقولوهو

ونجمُكقمرُكالشمىَث!ذحماإذا..طلعتكلاهدأنالجمعيوْ-

..الساطع

حسن،بنبكرأبوالدولةظهير،الدينوشهابالملكمؤيد،الأجلالأميرأيها-

.(")الطالعالسعيد

:امطلعهواخرى

أوبمهراستشدهفسونكركهبرىسمن

اوفسونكرعبهرزمندلخُلدهمى

مطلعها:وأخرى

رسولدينوشهابشاهدولتظهيروقبولعزمحلمرادركردعزيز

(2)نزولبوتتالأمينروحمدحشنيدمختاركأحمدشعرزمنشنيدجان

لقبأنالطغرائيقصائدبعضومنالأشعارهذهقراءةمنيتضحوهكذا

هو-والانشاءالطغراءلوزارةورئاستهامارتهأيمبهلُقًبالذي-الدينيالملكعؤيد

الخاصاللقبالملكمؤيدغيرآخر-حكوميلقبلهوكان.(الدينممثهاب)

ماكلفييدعوهالمعزىوكان.(الدولةظهيروهو)-سواهمنأكثربهاشتهرالذي

تحذثقصيدتينفيالألوزارتهيثرولم.الأجلَوالأميربالأميرقصائدمنذكرنا

فيبذلكالمعزىصرخوقد.للديوانورياستهالإنشاءلديوانعدارتهعنفيهما

رسدكرخيرشودتوديدنخواهان(1)

انجمنبخورثيلىتووانجمماهاز

دينو!ثهابملكمويدميراجل

حسنبنبكربوأدولتظهيرفرخ

..والقبولالعرموضعووضفيوكرفنى-اعركي(2)

.الرسولدينوضهابالثاهدولةظهير

..ضعرالىفىاستعانفكان-

.النزولوقت..الأمينالروحمنالمختارأحمد)يهاستعالنيبالمدحاضبه

مبه!**.ه-
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بعدهماهـالى476عمبدايةمعأي،ملكشاهسلطنةوأبانالملكنظمأبيهحياة

.القولأسلفناكما،بقليل

بفترةترتبطانالملكمؤيدمدحفيأخريانقصيدتانللمعزى-11،12

فيماأي،ملكشاهالدينجلالبنمحمدالدينغياثشجاعأبيللسلطانوزارته

.هـ(449عمةرخَالاجماديهـ-اوائل492شوالهـ)494و492عاميبين

.بالوزارةالملكمؤيدهـمهنئأ492عمالريفي)حداهماالمعزىنظموقد

الحكوميلقبهجانبالى..(الدينعماد)هوآخردينيبلقبفيهالقهوقد

فترةفيايضأيلقبونهوالأرجانيوالطغراثيالأبيورلحيوكان(الدولةنظم)

عهدفي)الصدارةمنصببلغحينأنههذامنويفهم.الدينبعماد-صدارته

بأمر-أضافهـ(492عممحمدالسلطانعهدفيهـأو487عمرقبركيا

الدينشهاب):السابقينلقبيهالى(الدولةونظمالدينعماد)لقبَى-السلطان

بالقديمين.الجديديناستبدلقديكونوربما،(الدولةوظهير

عنفيهاويتحدثبالوزارةالملكمؤيديخهايهنىءالتيالمعزىتصيدةوتبدا

بمساعدةالريالىكَنجةمنمحمدالسلطان)حضاروعنالقمىالملكمجدمصرع

يذمنالثانيفيالريمدينةمحمدوالسلطانالملكمؤيددخولكان)الملكمؤيد

التالي:النحوعلى..هـ(492عمالقعدة

..الملوكملكوزيرتدئنبفضل..الوزارةصدراكتى-

.والجاهوالحشمةبالجمال..وعدلهعلمهوبفضل

..الملكمؤيد،العالموصدرالدولةنظم-

الله.عبيد..الحقاللُهدينعماد

..الوزير..اليدالقصير،الهمةالعالي-

.51مديبلغولا..ورفعتهقدرهأممالعاليالفلكقدريصغرالذي

..والعارالعيبعنالمنرةالمقدًس-

.الجناهيرتكبهوماالآثمعنوالملائكةالكذبعنالركلتنرةكما

..لهساحللابحرفضلهصحبفة-
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.الشفاهمنابعدالىيتجاوزهانللوهميمكنلا

والسياسة:العدلبخط..العالموجهعلهمتهتًطخقد-

.فأحييناهميتأهذاكان

..البدعةليلفي،القهرباديةبين-

.وسلاهالطريقهجرقد،أمرهمنعجلةفيالزمانكان

..ملكهسماءعنقمردولتهأثرقفلما-

.وضياهالقمربنورمسترشدأ،الطريقإلىالزمانعاد

..المشاهيرجباهَالفلكُئقبًل-

الجباهكلهمويحنون..أمامهالأرضعلىرؤوسهميضعونالذين

..وطواعيةرغبة.الآنيخدمونهفهم-

.والاكراهالضرورةةوطمنمتحررين

،كالدراجالمتلونالمعارضمنتخفصواأنبعد-

.سواهح!لُهتفوقالذي..كالثعلبالمراوغوالمتمرذ

..احدينازعهلاوحيدأكانمنالآنصارأين-

.الفلاهدْسامنوالأسْوَدالصقورمنالأبيضفريسةتجده،إليهوانظرتعال

..هدايتكعلىالدليلكفاءتكفيمنيا-

.اللامتناهبفضلكشمائلكتشهدمنويا

بالظفر.رايتُهوبُشرثالشاهركبُلرلقد-

.الثاهبرايةواقترنالشاهركبَرأيتواكبحين

..الريشطرسعادةفيوجههموليأكنجةغادرحين-

.والجاهوالتاجَوالملكَالمالَالفللثسفمه

..خدمتهفي..وسطهاحولالحزامَالأبديةالعنايةوعقدت-

.(9)ترعاهوأقبلت..رأسهاعلىقبعتَهاالأزليَّةالسعادةُووضعت

وجاهوحمتجمالوزارتصدركرفت(1)

ملكمؤيدجهانوعدردولتنظم

؟طمب+.7-

داودنىاود-ينبد

ونداخدديندعما

ضاهثاهبرزو

لله=اعبيدحق
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..(9)ويؤذيهعليهالفخيطبقفخأينصبمن)ن-

فيه.يقعآلطبعدبفرأيحفرمن)ن

..ابهمويهزحياتهفيالخلقحقفييتهاونبمنبالكفا-140]

يرضيه؟ماالشخصهذامثليجدهل

..الناسبينللنكالالنهايةفييتعرَضحينإنه-

(T)يرثيهأوأجلهمنيتاوهأو،عليهيأسفمنبينهممنيجدلا

8*+

..وآخرتكدنياكفيبترعاكنْيَدَّمحملاعنايةإن-

كوتاهأوبيشاستبندجرخقدركهدسنوريدتوكوتاهبلندهت=

زكاهوفرضتكانزدروغبيميرانجنانكوعارزعبونزه-امقدس

لفاهجزكذضتازوتواندوهمىدريائيتكرانهبيفرفىصحيفة

فاحناهمياأوهئتنوضتبرعالمبروىوصياتعدلبخط

-زراهوفتادسراسبمهبودزمانهبدعتثدرقهرباديهميان

ماهيئان!ثوربآمدبازرهزمانهبتافتملكزآساناودولتماهجو

جبا.جملهخهندبربزميناوييشكهجرخببومدهمىنامورانجبا.

واكراهضرورتازاندياقهنجاتوطوعبرغبتخدتىكنونكنندس
روياهجونبودحبلههمهكهمنازعيدراججونبودرن!همهكهمخالفى.

ماهوثيرسعدبازكردنشكاربيانجكركويكىكنوناستكجاضده

كواهتوفضابلبرتوضابلويادبلتومدابتتوبركفايتايا

ضاهورايتركابجفتتورايجوبمتيافتبثارتظفرازثاهورايتركاب

وكماهوافروملكبدوكجسيردفلكبرىروىنهادبسمادتجونزكجه

كلاهنهادسضبرازلىسعادتكمرت!بيال!برابدىعايت

الأربعاءيومزنجانحدودفيبركيارقأمراءيدعلفتلالذيبركيارقوزيرالشالملكمجدالى)شارةه

هـ.492عمثوال18

قُتل.تدوكان-بركيارقوزير-القسالملكبمجدتتعلْقالأياتهذ.(1)

بجاهفتاددركدهمىجاهكههانبدلمثمتبستهساختهمىدلمكهمانه(2)

نكاهبخلقكندوتهاونطنزبجثعحياتكاهكهكىحالباشدجمكونه

آهونكويدتنبكنخوردأودريغخلقميانهْشودفكالىجوبعاقبت
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المملكة.ورعيتحقهالدينتيًفوفقد

،الحسابيومشفيعكذاكفمحمد-

.(؟)االمعركةيومملاذكهذاومحمد

الملك:مؤيدصدارة)بانالمعزىقالهاالتيالأخرىالقصيدةمطلعوهذا

خويثىدلومرادمقصوديافتهمماين

خويشوبادولتبيكانهشدهحوادثاز

سالجندينازيرركردهودلديدهمنموين

خويئىفعمتوليبديداروشادروشن

هستكهبوبكرالدينعمادإسلامصدر

انديشونيكنيتنيكوالدينقوامجون

بارسهازدستهمهشدجهانكهوزيرىآن

اندربث!نهادبايجونامددستباز

عزلإلى"بارسهازدستهمهشدجهان":بقولهيشيرالمعزىوالظاهرأن

عهدفيوالطغراءالإِنشاءوديوانالوزارةمنأولأ..الوزارةمنالملكمؤيد

ذكرناكا..أنرالأميروزارةمنوثالثأ،بركيارقصدارةمنوثانيأ،ملكشاه

بالتفصيل.

نفسه:عنمتحدثأالقصيدةهذهآخرفيالمعزىويقول

..مرهمىإحسانكصارالذيالعبدأنا-

الدامية.الحوادثسهامُقلبيجرحتأنبعد

..لهماتعرضتاللذينوالسلبالهجومعنشيئأاذكرأعدلم-

باليه.عيقةوملاب!ىأعرجَحمارأمركبتيكانتفقد

هاَكنهردووملكسهردينداثىكهجهاندودربتوصتمحمددوعايت(9)

يباهاستمحمدايننبردبروزتراشفيعاتمحمدآنض!اربروزترا

"لم؟!ة-209-
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ء،!ث

..اللهوبتوفيق..)حسانكفبفضلعطيتكعلىأشكرك-

.(؟)باديةظاهرةراحتيزيادةوأصبحت،تعبيقل

مجدقتلحادثةوفيالملكمؤيدمدحفيأخرىقصيدةالمعزىوينظم-؟3

:فيقول..اهلَوُهتعرضالتيالنهبوحادثةالملك

.السرورمنحظهماوالقريبالغريبنالمولايإقبالظلففي..هُلدالمنة-

مجلسه.فياؤنسهمولايبجانبوقتكلفيأكوننأْيلقئض)ذ..هَلدالمنة-

الدين.عمادبذرهاالتيالصبربذرةأثمرتالنهايةففي..دتهالمنة-

الدين.كعمادابنألهلأنالخلدجنةفيبالرورالدينقواميح!اندثهالمنة-

قوية.وأشجارسامقسرؤالوزارةحديقةفيالدينقوامأولاد)ن-[141]

...الحديقةتلكعلىالدخيلةالغريبةالثجرةأما-

جذورها.مناهت!سجاو،الأجليداسقطتهافقد

ونهاوند.بروجرداصلها،زنجانفيصاعقةعليهافأرسلت-

حفرته.طالمابئرتَعَقوو،نصبتهطالمابفخفعَيقت-

..المعؤقالرجلذلكخرافةفأضحى-

وكيلها.وقئدهاالناصكلأمورَعقدالذي

..النتنةرائحتهكانتالذيالعودوذيل-

الشعب.أفرادوبينالدولةارجاءفيتنتثر

بالغة،حكمة..القصةهذهفيماكلان-

منمرهمتوثداحانكهبنلهآنمنم(1)

زانكونينديضمزتراجيادنكنم

خداىتوفيقكهتوكويمافعمضكر

-210-

رل!ختهمندلحوادثازتير!ثدجون

فىيخىولياصمخرلن!بودمركيم

بثىوراحتتواخانازشدكممنرنج
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.والحسابالخريومالىيكفيماالعظةمنوفيها

..الاسبينتجدلاالذيالكبيرالملِكأيها-

..والسيادةالملوكيةفييناظركمن

عقلك.لقياسوسيلةيعرفلاالفلكان-

أفضالك.تعدْكيفتدريلاوالأيم

،انتمارميثاقمعكالقضاءعقدلقد-

.بالسعادةبحيطكأنلكالقدروأقسم

(1)الرعيةوتفرحالجنديفرحومعك،فخوروالإبنمسرورالسلطانبك-

(9)

مهو

:يقولو

بيوندوجهخول!وجهبيكانهضادندجهخداوندباتجالكهلتهالمنه

اوندخدبنزديكبيكاهوكهكآيمانتءزهرهمراكهلتهالمنه

اكندصبربرازالدينعمادكهنخمىآمدببرآخرهمكهنالمنه

فرزندالدينعمادجوداردكهاستضادخلددرالدينتولمكهدةالمنه

برومندودرختانبلندندصوان-وزراتباغدرالدينقولماولاد

برافكندباىازاجلبدستكرلحوسىافراضت.صباغازانكهدرختىبيكانه

وبنهاوندرسيدكردبورويابث!زنكان."كزدرايصاعقهبروباريد

كندهمىاكرجاهاندربجاهوافتادصاختهمىداماكراندربدلميختآو

وبندكرهقادهخلقهمهبركارازويودكهمعوقمردآنضدافانه

ضماكدبوىبدلوملتدولتدرازوبودكهمطراعودآنضدناجيز

وبندموعظهاينكندكفايتحئرتااصونجدحكمتهمهقصةاينتاصصر

مافندوخداوندىخدا!درحدزخلايقندارىكهبارخدا!اي

جندفرتضارنداندكهأيمجونخردتقياسكهلاسدكردون

صكندبيهروزىباتوفدراستخورهمهبيمانبييروزىباتوقضااستكرده

خرسندزتوورعتزتوخنودلثكربتوخرمَْوبرادراتبتوثادسلطان

القس.الملكمجد(درختيكانه)عارةمنويفصد،الوزارةحديفةيعنى.

تفى(زنكان)أنضكولا.سنىايالخوهذاعللهاويى(امكان)النخةأعلفيردت

بأ.)ر)رباالملكمجدجدفيهامُرقالتيزنجانمدينة

فيشجروزارةيتولىكانالذيالملكفخرالمظفرالفتحأبيالخواجهوالى،محمداللطانالىيثير

.آنذاكخراسان
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،+.

..فافرح،العدوقدمفيقيدهاالأجليدُوضَعَتلقد-

.(1)وامرح،الجميلالفاتنالمعشوقيدمنالخمرَوتناول

نفسه؟عنمتحدثأويقول

.شاغرأكانأنبعدبالأفكارقلبيوملآ،مالييديمنوالغارةالسبأضاع-

.مجبرأ..مرةذاتالسمطعمالفلكوأذاقتيكبديالأحداثشوكوجرح-

والسموموردأالأشواككلصارت..لفظكوسمعتوجهكرأيتحينلكني-

.معكَرا)2(

بقوله:يبدؤهاالتيالغراءالمعزىقصيدةتكونوربما-14

كظهريوالانحناءاتوبالتجعيداتأحيانأ،كوعدهبالعقدالحافلةحبيبيطرةرا-!،421

.(3)أحيانأ

يقول)ذ،والانشاءالطغراءوزارةتوليتهابانالملكمؤيدمدحفينظمتقد

أبياتها:منبيتينفي

..الخالصةالفضةعلالمذاببالمسكطُخت-

السحرِ.نافث..حسنىبنبكرأبيقلمسنوكأنه

..كالغمامسخيأكفايملكالذيالكفاةكافى-

.كالبحر)8(غنيأقلبأيملكالذيالقلبعافى

استنهادهبنداجلدتعدودرياى(1)

وتاراجغارتحادثهءودلمتادست(2)

بخاريدبندهبحرحوادثكرخار

فنيعتوولفظديدمتوطلعتجون

شكنىوبربنديرمندلبرزلفأي(3)

رقمسادهبريممكثىصدهازمك(4)

سخىهستابرجونكفىكهكفىكافى

-212-

دلبندبتزدستخواهومىكنشالحى

بياكدتيماروزكردتهىمالاز

جدبككردونمراجثايدزهرور

تندهمهزهروآنشدكلهمهخارآن

منىجريثتأوكاهىوعدةجوكاهى

حنىبنبكربوقلمصكوبى

غنىهتبحرجوندل!كهدلىصافى
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اختصَّالذيالمثهورالشاعر،الأبيورديالعباسبنمحمدالمظفرأباأنكما-

الىأشعارهفييشير..هـ(507عمباصفهانتوفى)الملكنظمأصةبمدح

له:قطعةفيقالهومما..ودولتهالملكمجدعظمةوازالته،الملكمؤيدفتوحات

وثباتهفيالليثسؤراسوَربه)1(معتصئماالدينعمادفزرت

عزماتهمنالسيفأعيرمضاءماجدوثبةاللهعبيديافثب

8!يهعه

امرءمنالانتصارلديكويبقى

الورىمنتعرفونمنوآباؤه

بفتحهالملكمؤيدالأبيور!يويهنىء

الشدادالسبعفدونكعلوت

خضوعفلهمالعدىلكودان

أسودفهمغبتحيناوَزعو

الملك:مجدالىمشيرأويقول

كشحاالمطوىبكوغرهم

المعاليفيشأوكيروموكبف

عليهحنقمنالدستيضج

اليهمغوايتهممنفأخلد

امورالهمبالمنىوسؤل

برايفدفرهاودثرها

اخرياتهفيكانمجذغذَإذا

أمهاتهعرفتكمالتقىولو

بقوله:تبدأ،غراءقصيدةفي

عمادمكرمةلكلوأنت

عنادبهملبئَالرعبولولا

نتادنهمحضرتاذوذئوا

الفؤادبهايغضإحنعلى

نجادعاتقهفوقكع!سشو

الوسادمحئاهفيويبصق

الرشادبهلكهملهوبان

فبادواجماجمهمأعاروها

والسداد)2(الإِصابةتجانبه

كثيرالمذكورةوبالن!خة..الدينعصم:(64،65ص)المطبوعةالأبيوريىديواننسخةفي(1)

.معروفلاعرغزىبلليلأبيورديقصائدمنبهاطغماونصف،الأخطاءمن

.(..،99عى،الأبيوريىديوان(2"

+،لح!-213-
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!،ىق

هذا،الملكمؤيدفيهايمتدحأبيوردى"؟(ديوانفيأخرىقصيدةوهناك

مطلعها:

طائلمدحكبعدمقالفيوماالأوائلتذعيهمالاالمجدلك

-604)الأجانيالحسينبنمحمدبنبكرأحمدأبيالدينناصحوللقاضى

وانتصارهبالفتحالملكمؤيدتهنئةفيقصيدتان،الكبيرالعراقيالشاعرهـ(544

أولاهماوتبدأ.محمدالسلطانمعأصفهانبدخولهوالترحيب،الملكمجدعلى

التالي:بالبيت

مئهداأبيتأنعليهاوهانموعداالنحيلةطيفمنوأرتب

:المدحفيويقول

مُسعدابالوصليهواهمنكاناذامتيمبالملاميباليفليس

مؤيداالمؤمنينأميروليلهغدامُلكالدهريخافلاكما

وسؤددامجدأالأرضأهلواعظمومعشرانفسأالأرضملوكأعز

هدىوطاعتهغيفعميانهشأنهاللهعطمملكأمنهترى

**هع

ذكرهمارالذيالفتحلكهنيثأ

مفرقاالعداةشملبهتركت

زعيمهمالعراقصحنمنسالك

مواعدااللطافالكتبنرقوقد

دولة3هاالأقلامكذبفما

)ذاينفعهمالأرضأهلجمعولا

.249-247ص،الديوان،)1(أنظر

-214-

وانجداالبلادبآفاقفغار

مجددابالعصاةالمناياوعهد

حسئداالأرضتملأجموعأيقود

مواعداالكثيفبالجيثىوروع

وشيداالسيوفصدقلكمبناها

تفرذاالسماءرببنصركم
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رايةظلفيالجيشأممطلعت

بنجمهاتزاللاأنمعؤدة

عقدهاأولمنذحرباتلقفلم

نحوهمأمرحتالخيلانالتقىفلما

خصمهكنتأنالناسأشقىكانفتىً

معطماملكاالناسيسوسفبينا

+عهعه

أسعداالملكبهايغدونظامية

تمرذاشغبشيطاناذارجيما

اليداالظفرمنتملأولمفعادت

جرذاالقوايمطياركلخطا

اسعدا)9(فسماهالمسمىغلطن)و

مقددا)2(شلواصارحتىتحول

1451]

هي"هي!

ألحداملككآياتفيالجهلمنخائنببأسكيصلىمتىفحنى

مخمدابالنارللناروغداكفىضلالةر!كبكرالهيداوى

متبدداساعةفيوتجعلهلسكرشملأالعمطولويجمع

ادَدجتقادمينعهدىفهنئتمظفرا)3(الثريفالشهرمعقدمت

عيداللمسرةفؤالموكلالورىمنصمللنسكفمفكل

مجنداجنداللنصربهاكفاهالتيبالهفة(")الدينغياثنصرت

سدىاركانهلستملكوأصبحملكهدونعالياسدأوأصبحت

وحسئدافثاروااعداءغاظوان-تقتنيالوزارةفيكانتالملكلذا

محمدا)6(وكانبكزْ(أبافكنتاصطحبتمايومالأمرهذااللهقضى

.()اممدوهو،الملكمجداسمالى)ثارة(1)

بأ.)ر)رباْنمزبقهالىاشارة(2)

يكونانبدْولا،رمضانشهرفيكاناصفهانالىومحمدالملكمؤيددخولأنالبيتهذامنيفهم(3،

.الريمديةفيبركيارقعلانتصارهامنشهرينبعداي.هـ.493عمرمضانفي

محمد.السلطانلقب(4)

(a)الملك.مؤبدكنية

.اللطانإس!(6)

د؟حا،5-
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ادقْرَفالليلمنآخىفَرقدسنامنكماالدهرناظريجلوزالولا

وغرذا)1(الحمامُنممااللهمنتحيةالشهيدللمولىزالولا

مطلعها:الثانيةوالقصيدة

لياليهفيصبحاللدهرالقلمفيهوذعتكمالذيالصباحبعد

:يقولثم

يوافيهطيفأحبابهعندمنيطرقهحينطرفىالبعدعلىيزهى

التيهمنفاهتزتالملكمؤيدبهاالئم)ذأعمفهانزهتكما

راجيهللمعروفتعرضاذاوابلهالايماضيسبقبعارض

به!يه!ة

واشيهقالماإلىاصغىللملكيدهمنالفتحذاكتمَإذاحتى

ي!*ية

هاديهالرشدشيليضىءلاأنبداحينالدينشهابضياءيأبى

!بهءيه

فتحييهوأعاليهمجدهفيتخلفهالملكنظمابنيابقيت

(2)وتعنيهيعنيهاوالشهبكالبدرمعاالكرامالزهروالإخوةودمت

عهدفيالملكمؤيدعلأطلققدالأرجانيأنالقصيدةهذهفيويلاحظ

نظمها،الملكبمؤيدتتعلًققطعةأيضأوللأرجاني.الدينشهابلقبصدارته

.001-97ص،أرجاكطديوان(1)

.437-434صالابقالمصدر(2)
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هي:o.!Aj،بركيارقوزارةمنعزلهبمناسبة

البشارهفيهعلمتلماللحاسدقلت

معارهأهليهاعدجميعاوالولايات

الخسارهبالعزلنالممناللهعبيدما

الوزارهعنهعزلتولكنيعزللمهو

الإشاره)؟(تكفىولقدباللياليوكأني

المقتول)الأصفهانيالطغرائيعليبنالحسيناسماعيلأبيالدينولمؤيد

قبلالملكمؤيدعنفيهايتحذث،وقصيرةطويلةقصائدثمانهـ(514عم

جماديمنالثالثحادثةبعدنظمهارثائهفيقصيدةبينهاومن.وبعدها)2(صدارته

مؤيدانتصارإلىالقصائدهذهبعضفيالطغرائيويشيرهـ.494عمالآخرة

مطلعها:قصيدةالقصائدهذهغررومن.الملكمجدعلىالملك

فضولالكلاممعاريضن!فقبولالنصيحقوليعنلماذا

:يقولالموضعهذاوفي

وبيلالغادرينفمرعىرويدأمثرباالغدراستعذبواللذينفقل

تفولالزعافالسممنكؤوساوراءها)نالراحكؤوسأديروا

a**

وأكيلمقعسمنهمفرائس)نهماليومالدولةغياثفعزما

.839،481ص،السابقالمصدر(1)

(Y)34-18ص،الطغراثيديوان.

"الطغرة"اليشب.عليبنالحين)سماعيلأبوالدينمؤيدالكابفخرالعميدهروالطغراكط

خدم.والخطوالنثرالعرفيوبرع،أصفهانفيولد.الرسائلأعلفيتكتبالتيالطرةوهي

طج،العربيالأدبتاريخ)كتابهفيالزياتحناحمدويذكر.السلجوقيارسلانألبالملك

.(المترجم)هـ.515عمفيكانتوفاتهأن(161ص،مصر

!مب*317-
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وعرهمالبواليبأكرادولاذوا

متمردمنالدينثاروأدركت

تريدهكيفالملكوتمحوتقر!147]

فتقرهادولةفيالىتميل

*ه.

وتبيلأمةجيدكلفمن

ضئيلالمنصبينشختوهوطغى

ومذيلمرةمديلوأنت

يلفغدولةفيعنوتعدل

وعقولأعينفيهاتنافسطلقةغراءالدينعماداليك

الخو:هذاعلىتبدأالملكمؤيدرثاءفيالطغرائينظمهاالتيوالقصيدة

المتفخعوانهالعويلغيرالموجعللحزينيومكبعدما

يشرعلمفكأنهاحكامهوعطلتفيهالدينأصيبيوم

الأرفعالسنمالىالمنونأيديوتطاولتالرليأحكمواشتط

المصقعالخطيبشقشقةوأجرالمجتلىالهلالعلىالكسوفأنحى

مرجعمنفمالهالزماننوببذكرهنروعكناالذيومضى

،أصفصبرجمرا!!تِجاتج!

*ا،ط"كاأر!أ!اي!!اايخمايىصس،

http://www.al-maktabeh.com



الملكمؤبدبنمحمدالملكنصبر-148،12

جماديمنالثالثفيمحمدالدينغياثبالسلطانالهزيمةلحقتأنبعد

ركنالسلطانأخيهيدعلى(وملايرهمدانبينما)ضرآههـفي494عامالآخرة

إختار..بركيارقيدعلىقُتلثمالملكمؤيدأصأنوبعد،بركيارقالدين

إبنَهوالتدبير-بالحكمةاشتهرالذيالسابقوزيرهلحقرعاية-(محمدالسلطان)

.(؟)لأبنائهوزيرأليكونالملكبنصيرالملقبمحمدأ

لقولطبقاً-أنهالآ،أبيهكفاءةمنقسطاًورثقدالابنهذاأنيظنوكان

فيمشضغلاَوقتهمعظميقضي،الكفاءةالىيفتقربخيلاًكان-خالدبنضروانأنو

معينالأستاذألفوقد.شيئاًينجزلملهذا..(والنجومالكيمياء)الأوائلعلوم

بلغاءأشهرمنواحدوهو-الخاتونيحيدربنطاهرحسينأبوالدولةموفقالملك

ترتيبوفقيسير،الملكنصيىمثالبفي-كتاباًالسلجوقيالعهدومستوفيوشعراء

.(الخنزيرالزيرالوزيرتنزير)وأسماه،المعجمحروف

الآخرربيعفي)تبريزفيبركيارقأخيهمعمحمدالسلطانتنازعأنوبعد

آبىمحمدبنسعدالملكسعدالمحاسنأباالديننصيرواختار،هـ(497عام

يعملكانالذيالملكمؤيدبنالملكلنصيرالإنشاءديوانرياسةأسند..لوزارته

يكنلمالملكنصيرأنورغم.أبيهقتلبعدالاداريمحمدالسلطانجهازفي

نافيتسئبا..احتراممنالنفوسفيلهاكانوماأصتهشهرةأنالآفضلعاحب

الأخيرلكوهركتبالملكلمؤيدمنهالأهالياشتكىفلما،أيهحياةفيبغدادفييقيمالملكنصيركان(1)

قدوالدهوكانهـ-492عموفي.الخلافةدارالىالملكنصيرفلجأ،الملكنميرعلليقضىآئين

)بن)أببهالىتوخهالوزيرهذاقتلولما.بركيارقوزيرالقشالملكبمجدالتحق-كجةالىتوجْه

.(الأثير
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.وبهاء)2(روفقأمحمدالسلطانديوانعلىرياستهتضفي

المذكورالعامففيهـ،505عامحتىالمنمبهذايثغلالملكنصيروظل

أحمدنصرأبرالملك-لمختمىبقليلمخدومهقتلقبل-المنصبهذاالملكسعدمنح

.محمد)3(السلطانإنثماءوزارةالملكنميىوترك،الكاثىفضلابن

النحوهذاعلىالسلجوقيةالدولةأخباركتابفيالملكنصيراسمطبعوقدأ149]

.(1)(الملكمؤيدبننصر)

.هذاالملكنصيرنفسأي،الملكمؤيدبنلنصرتحريفهذاولعلّ

محمد.الملكنصير-خالدبنأنوشروانمعاصرهعننقلاً-الكاتبدعماويسمَيه

ويسغيه،الملكمؤيدأبناءأحدالأثيرابنيذكرهـ،524عامحوادثوفي

ولا.المذكورالعاممنشعبانفيبغدادفيماتإنهويقول،محمودالديننصير

إخوته.أحدأومحمدالملكنصيرنفسههوالضخصهذاكانإذامانعرف

حوله،والحديثالملكنصيرمدحفيمعاصرينلشعراءأشعارتصلناولم

نأويبدو.جميعهانسخهضاعتتدالخاتونيطاهرلأبىالوزيرتنزيركتابإنبل

لعجل!يلكني،للعقيليالوزراءآثاركتابفيبقيتقدالكتابهذافقراتبعض

.الكتابهذاعلىأحصللم

.89،93صالكاتبعماد(2)

9-95ص،المرجعنفس(3) t.

.82ص،اللجوقيةالدولةاخبار(1)

*عهه
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الميبديحسينبنمحمدالملكخطيرمنصورأبو-501،13

يذهـحتى494الحجةذيمنالأولىالمرةفي،محمدالسلطانوزير

هـ.495الحجة

السلطانوفاةقبلماإلىأيهـ،511هـ-450منالثانيةالمرةفي

يوما.وأربعينبخمس

هـ498الآخرربيعهـحتى495الحجةذيمن،بركيارقووزير

من)بغدادالىسنجرأخيهمعمحمدالسلطانومجعصءالملكمؤيدقتلبعد

اليه،ولجأفرأنبعد(العامنفسمنالحجةذيهـحتى494عامالآخرةجمادي

مؤيدبنمحمدالملكنصيروكان،رسميةبصفةوزيراًلنفسهالسلطانيخترلم

بغدادالسلطانهذادخلوحين.الأمرواقعفيالمنصبهذايشغلهوالذيالملك

السلطانوأمرهـ-494عامالحجةذيمنوالعشرينالساجفيأيسنجر-مع

لمؤيدخليفةالصدارةمنصبفيشخصاًيعينأنقرر،الخطبةفياسمهبذكر

حسينبنمحمدالملكخطيرمنصورأبيعلىنفسهابغدادفياختيارهفوقع،الملك

.الميبدي

يذمن)العاممنتقربمدةالأولىالمرةفيلمحمدالملكخطيروزروقد

44الحجة A54الحجةذيهـحتى A)أخيهمعنزاعفيمحمدالسلطانوكانهـ

!كهـ-495عاممنصفرففي،المذكورةالفترةأيامأكثرالسلطنةعلىبركيارق

نأقبلصلحإلىتوصلواالطرفينأمراءلكن..بيظالثالثةالمعركة-كانتذكرنا

منالأولربيعمنالرابعفيوبركيارقمحمدالسلطانانفتصالح،أحدهمايهزم

يستمرلمالصلحهذالكن.السابقةممالكهإلىمنهماكلوتوخه،المذكورالعام

13!هل!-
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الىوعاد-المعركةدارتحيثراور-نهرتركأنبعدمحمدالسلطانلأن

شهرمنذ-قبولهورغم.بالخيانةالصلحفيسعواالذين)خ!الأمراء..*قزوين

نقضفقد..السلطنةفيالأولويةجانبإلىلأخيهالسيادةتكونأن-مضى

الريقرببينهاالرابعةالحربودارت.بركيارقلمحاربةالريإلىوتوخه،عهده

إلىأنرادهمعظموفرمحمدجيشمزُهوهـ،495عامالأولىجماديمنالتاسعفي

الملكخطيروزيرهمعيًفوفيفارساًسبعينبرفقةمحمدوتوخه.وطبرستانقزوين

وحفر،والعتادبالمؤنقلعتهاوأمربتجهيزبركيارقبوجهفيوسذها،أصفهانالى

منوطائفةامرائهمنلواحلىالملىينةقلاعمنقلعةكلامروأوكل،خنلىقاًحولها

الملك.خطيرلرعايةالقلاعهذهإحدىترككما.،رجاله

يذمنالعاشرحتىيقاوممحمدالسلطانوظل،أصفهانبركيارقوحاصر

ورعايةالأسوارحمايةمهفةترك..المقاومةعنبعجزهأحىفلما،الحجة

عنها.بعيداَبركيارقبهيطردجيثىلإعدادالمدينةوغالرلأمرائهالقلاعِ

مسقط-يحبدإلىليلاًالملكفرخطير،أصفهانعنمحمدالسلطانغيبةوفي

الوزيرهذاتحصئن،ميبدوفي.المحاعرةللجيوضالمالإعدادبحجة-رأسه

منجماعةوراءهأرسلبفرارهبركيارقعلمولما.محمدالسلطانوزارةتاركأبالقلعة

بغلاَفأركبوه،الأمانوطلبميبدقلعةمنالملكخطيرفنزل،عليهللقبضأتباعه

وزيرقتلقدباطنيأغلاماًأنطريقهمفيوهمعلمواثم.اصفهانإلىبهوتوخهوا

495عامالحجةذيمنعثرالثامنفي-الدهستانيالأعزالمحاسنأبا-بركيارق

لخطيرالوزارةبإسنادمكتوباَأرسلقدالسلطانوأن،شاغراًنصبهوبات،(1)ـه

495عمصفرمنعرالانيفيكانالد!ستانيالأعزممرعأنالمطبوعالأثيرابنمتنفيجاء(1)

،أعفهانمحاصرةائناءكان-نفه-المؤرختمريحعلنجاء-مصرعهلأنشكولاخطاوهذاهـ.

..أصفهانالىوفراؤالرييمحمدهزيمة)علانوبعد،وبركيارقمحمدبينالرابعةالحرببعدأي

العم.نفىمنالحجةنيحتىالحصاراشمروتدهـ.495عمالأولىجماديمنالتاسعبعداي

فيصعاصهوبعد،ميبدالالملكفرخطيرذهابهوبعد.المذكورالثهرفيأصفهانمحمدتركوقد

ابناوردهالذي(صفر)ن!فلهذا.نفهالحجةفيثهرفياي،الأعزالوزيرتلخبرالطريق

العممنصفرفيهـأو495عممنالحجةفيفيالحادثيكرنأنف!ما،خاطىءتاريخالأثير

الالي.العماحداثضمنبوردهالأثيرأنابنعلوكانهـ(649)التالي
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اليهأسندأصفهانالىوصلوحين.كثيرألهذاالملكخطيرسروقد.الملك"52

عامأوائلأومنهـ)495عامأواخرمنالمنصبهذافشَغَل،الصدارةبركيارق

هذاماتفلما.بركيارقوفاةعاموهوهـ،498عامالآخرربيعحتىهـ(496

يُعرفولاالوزارةمنالملكخطيرعُزِلرسميةبصفةمكانهمحمدوحلالسلطان

وهو.هـ.005وعامالمذكورالعامبينماالفترةفييشغلهكانالذيالمنصبكنه

أنههومعروفماوكل.محمدالسلطانوزيرآبىالملكسعدفيهصلبالذيالعام

فاستدعوهأصفهانفيأنصارلهوكان.الملكسعدشُنِقأنوتتفارسفيكان

بنالملكنظامأيأحمدنصرأبيأتباعلكن.الملكسعدمكانلإجلاسهانذاك

فمنح،اليهممحمدالسلطانوافحاز-القولأسلفناكماانتمرواالملكنظام

وهكذا.الاستيفاءديوانلرياسةالملكخطيرواختار،الثانيالملكلنظامالصدارة

.الوزارةثئونتصريففيالملكلنظامثريكاًصار

الوزارةمنالثانيالملكنظامَمحمدَالسلطانهـعزل450عاموفي

سبححواليهذامنصبهيشغلوظل.بالصدارةالملكخطيرواستقل،وحبسه

وفاةقبلماإلىهـأي511عامالقعدةذيهـحتى455عاممنذ)سنوات

علىالسلطانغضبالأخيرالتاريخوفي.(يوماًوأربعينبخمسةمحمدالسلطان

بحبسه،وقامعزلمنجملةفيالملكخطيرالوزيرلفعز،المناصبأربابمعظم

الدولة.ربيبالىمنصبهوأسند

بعديوماَالتزايدفيحذتهوأخذت،محمدبالسلطانالمرضاشتدوعندما

اتهمواكما،البعضبعضهممحاربةفينث!اطهممنبلاطهأعيانزاد..يوم

نأالسلطانوأفهموا،بالسحرالطغراءديوانرثي!الطغرائيعيل)سماأباالأستاذ

خطيروأبدى.منصبهمنفعزله،الطغرائياساعيلسِحْر(بيإلىيعودمرضه

لربيبمرؤوساًيكونبحيثالطغراءديوانرياسةمنصبلغ!ثلقبولهالملك

يشغلوظل-الصدارةمنصبيشغل-قصيرةبفترةذلكقبل-كان(نهمع،الدولة

السلطانولدهعهدبدايةإلىأي،محمدالسلطانوفاةبعدماإلىالمنصبهذا

ع!؟23-
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إلىيرتاحونلالمحمودالتابعونالأمراءكانولما.محمودالقاسمأبيالدينمغيث531،1

منصسبهـعن512عامفيأبعدوهفقد..السلطانيالديوانإلىحضوره

ملكمحمدبنسلجوقشاهللأميروزيراَبصقهفارسإلىوأرسلوه،الطغرائي

التاريخهذاومنذ.قلنا!كالسلطانبلاطعنأبعادهبهدف..انذاكفارس

الملك.خطيرأخبارعنشيئاًنعرفلاونحن

لمنصبهكفءغيرجاهلاَكانالملكخطيرأنخالدبنثروانأنولناويؤكد

بيتينالخاتونيطاهرأبونظموقد.العربيةيعرفلا،الأدبحليةعنعارياَ

،"المصدورنفثة"كتابهفيخالدبنثروانانوسخلهما..هجائهفيبالفارسية

البيتين:هذينفيللعربيةبترجمتهماالكاتبعمادوقام

خللمنالسلطانبملكفماوزيرُناومضىحماراَكان

بَدَل)2(منالحمارلهذاليسدولتناصدورفيلكنما

الآاللهم،الملكبخطيريتعلقشعرَالسلجوقيالعهدشعراءعنيبقولم

إبانمدحهفيقالهاالتيقصيدتهوتبدأ.الأرجاني)2(الدينناصحالقاضىنظمهما

التالي:النحوعلى..محمودللسلطانوزارته

ومحمد)،(ومحمد)3(بمحمدالفرقدفوقالديننجومطلعت

المحتدالكريمالقرمووزيرهالورىوسلطانالهادىبنبيَنا

اسعدثلانةتكنفهوالدينيكتنفانهاللأفلاكسعدان

بمشيْدمؤسسكلوتمامشيداقدمعاًوهماقدبنىهو

تبذدبعدالدينأمورنظمت..ذاوبراىذاوبسيفذابكتاب

موردأعذبالآمالبهاوردتوشمائلومناصلبدلائل

يوردهانالأثيرابنعلوكانهـ(496)الاليالعامصفرمنفيهـأو495عاممنالحجةذيفيالحادث-

التالي.العامأحداثضمن

.13iص،الكاتبعماد(1)

،26،010،186ص،الأرجانيديوان(2)

محمد.اللطانيعنى(3)

محمدا.اسمهكانفقد،الملكخطيريعنى(4)

-224-

http://www.al-maktabeh.com



يهتدلممنكلاليهايهدىأصبحتللثريعةثلاثحجج!،5د

ه00

المؤبدالملئمفيالمخاطرالآملوكهاخطيريغدىلاوالأرض

ثم

A
w

50.

"+ه!"+ترطآ"!ءب

-+-"ص

ص!ئب!ق

(طفي225-

أ!ي

http://www.al-maktabeh.com



[155]

"وءس

ابىمحمدبنسعدالملكسعدالمحاسنأبوالديننصير-4

هـ(050عامهـحنى498عاممن)

محمد،السلطانجهازفيالأولىووزارتهالملكخطيرعنحديئنافيذكرنا

قليلبعدثم،ميبدإلىأصفهاننمْرنهـوأنه495عاممنالحجةذيفيأقيلأنه

.لبركيارقوزيراَعُينًهـ(496عامأوائلفيهـأو495عامالشهرمننفسفي)

أخيهمعالهائيتبريزإثرصلحهالىمحمدالسلطانوصولوحتىالتاريخهذاومنذ

أحديعرفلا..بقليلذلكوبعدبلهـ(497الآخرعامربيعفي)..بركيارق

بنمحمدالملكنصيرأنمعروفهرماوكل..محمدالسلطانوزارةكانتلمن

كان-(الوزيروالد)والدهقتلبعدمحمدالسلطانلأبناءوزرالذي-الملكمؤيد

الحربخلالمحمدمعسكرفيكانوأنه،السلطانيالديوانفيكبيرنفوذله

هـ496عامالآخرةجماديمنالثامنفيبركيارقوبينبينهدارتالتىالخامسة

.،2)ىوخقرب

معالصلحمعاهدةبركيارقرسلووفعَ،وبركيارقمحمدتصالحأنوبعد

إلىمحمدالسلطانجاءهـ،497عامالآخرربيعفيمراغةقربمحمدالسلطان

لهخاضعةكانتالتياصفهانعنالصلحهذابموجبتنازلقدكانولما.تبريز

بعدبيجانآفرإلىبالحضورأعوانهالىأمرهأصدرفقد،بهازالواماأصحابهوكان

هـ904عممنالحجةفيالىالأولىجمالحيمن)أصفهانفيمحاعرأمحمدال!لطانكانحين(1)

بنفمورالأميريرافقهلنمرتهاصفهانالىوغلىغزابهونعنى-وثنجةأرانفيمعكرهقائدتوجْه

الحجة.ذيمىنير!علافيالريفبلغوا،الملكمؤيدبنمحمدالملكنصيراخيهوابنالملكنظم

الاخرةجماديمنالثامنفيركابهفيفكانوا،همدانفيبهلحقواأصفهانتركقداللطانوجدواولما

.هـ(496شةحوادث،الأثير)بن).خوىموقعةهـفي496عم
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وعولهم.ينتظرتبريزفيهووظل،تسليمها

الكثيرمنأبدىقدشخصهناككان،محمدالسلطانأصحاببينومن

المحاسنأبوالديننصيىوهو،أعفهانعلىالمحافظةفيالتدبيروحسنالكفاءة

يعملكانالذي،ملكثاهبلاطعظماءأحدالآبيمحمدبنسعدالملكسعد

هـاختاره498عاممنالمحرمفيتبريزالىوصلفلما..محمدللسلطانمستوفياَ

مؤيدبنالملكلنصيىالإلاءديواناسندكما،(؟)للصدارةمحمدالصلطان

.(2)الملك

)ثراستفلالهبعدمحمدللسلطانوزير(ولالحقيقةفيهوالآبيالملكوسعد

التفكيروحسنالخيروحبوالتدينبالكفاءةيمتازوكان.بركيارقأخيهموت

انهوالواقع.بركيارقموتبعدلمحمدالسلطنةطريقعئدالذيوهو.والدراية

السلطنةإقرارمنملكشاهموتبعدالملكمؤيدبهقامبماالمرحلةهذهفيقام

محمد.السلطاننفوذبدايةهـفي492عامالدولةأركانتدعيمأو،لبركيارق

005عامثوالهـحتى498عامالمحرممن)الملكسعدوزارةفترةوفي

يلي:بماقام(اشهروتسعةعامينخلالأي.هـ.

الصغيرملكشاهبابنه)يازالأميرجيوشهقائدنادى،بركيارقماتانبعد:أولاً

قتله.ئم،والتدبيربالحيلةالعصيانعنالملكسعدفأثناه،سلطانأ

ضدحروبهخلالأصفهانأنحاةفيمظفرةوفتوحاتانتصاراتحقق:ثانياً

الحصينة،قلاعهممنكبيرعددعلىالسيطرةمنوتمكن،الاسماعيية

موتخبرمحمدالسلطانسمعأنوبعد.عهدهفيفاثقةضهرةنالولهذا

منبقينأيامنيةلثماالجمعةيومفيفوعلهابغدادالىآفربايجانترك،أخيه

الأمراءوبعضبركيارققائد)"لازالأميروكانهـ.498عامالأولىجمادي

هـ.498عمحوادث،الابقالمرجع(؟)

.93ص،الكاتبعماد(2)
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سلطاناً،بركيارقبنبملكشاهفنادوا،آنذاكبغدادفيلبركيارقالتابعين

الهمدانيصفىالمحاسنابالكن.وقتالهمحمدالسلطانلملاقاةواستعذوا

النصيحة،)يازوقبل،السلطانمعصلحبعقدنصحهللازوزيرالأمير

وأعطى.الصلحلطلبمحمدالسلطانوزيرآبىالملكسعدالىوأرسله

سعدوتوتجه-وزيرهمنب!يعاز-المتمرذينللأمراءبدورهالأمانالسلطان

.السلطانلمقابلةيحفرهأنبالحيلةوايعتطاع،للازلمقابلةبنفسهالملك

جمادي1`فيأي-قصيرةفترةبعدلكتالمتمرذينجميععنالسلطانوعفا

صفىالمحاسنأبوقتلكما،الحججمنبحجةللازقتلهـ-498عامالآخرة

بنملكشاهعينيبيدهمحمدوسمل.العامنفسمنرمضانفيالهمداني

.بركيارق

آبىالملكسعدووزارةمحمدالسلطانسلطنةإبانالهامةالأحداثبمن

،أصفهانقربالمقبمينالاس!عيليةضدووزيرهالسلطانبيندارتالتيالمعارك

،العظماءمنالعديدقتلواانبعدأفعالهمعلىالسكوتالإمكانفييعدلمانه)ذ

عداوةلهميكنْكانالذيمحمدالسلطانسخطمنوزادوا،بالناسالأذىوالحقوا

دفيناً.وحقداًشديدة

وأن،أصفهانمنثرقمجذوريجتثهـأن050عامفيمحمدقرروقد

الأمرلذلكفاختار،البلادأطراتفيالواقعةالهامةقلاعهمأيديهممنينتزع

شديداً.بغضاًبدورهيبغضهمكانالذيآبىالملكسعدوزيره

ضاهدزتلعةتسساصفهانفيقلعةالهامةالاسماعيليةقلاعبينمنوكانت

فيجب!تآلهشِكاهعلملكضاهالدينجلالأنثماهاالتيوهي،جلاليقلعةاو

للصيديوماخرجملكشاهأنالمعروف،ومبنقبلهوجودلهايكنولم..أصفهان

الصيدكلاباحدففر،السلطانبخدمةالتحقأسلمقدكانرومىرئيسمع

وبدغاوراءهوالرومىالسلطانفصعد،آتشكاهجبلوارتقىللسلطانالمملوكة
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حصنببناءالسلطانعلىأثارالموضعذلكالرومىرأىولما.بلغهالذيالمكان

قلعةأقامفقدللسلطانالملكنظامتحذيرورغم.الحاجةوقتمفيستفادفيهمحكم

واستولتالسلطانماتوحين.يحرسهامنالىأمرهاوأوكل،الموضعهذافي

قائداَغيرهوعينتالحارسعزلت..اصفهانعل-محمودأمخاتونتركانزوجته

رجلمحئهحلَزيارماتولما.زياريدعىديلميأرجلأالجديدالقائدوكان.للقلعة

.(2)خوزستانأهلمن

وقائد(أصفهانباطنيةرئيى)العطاضالملكعدبنأحمدبينوكان

كنوزعليدهووضععليها)2(أحمداستولىقائدهامنخلتفلما،صداقةالقلعة

وغلمانه.جواريهاليهوضئمالسلطان

وفيراَ.مالاَالقلعةفيلهوجمعوا،لذلكمرورهم(صفهانباطنيةأبدىوقدأ158

ترُمَعوبركيارقمحمدالأخوينبينالخلافوأثناء.تشغلفيالسلاطينوكان

القلعة،لفتحتوخةلمحمدالسلطنةصفتولما.والذخائربالخزائنالقلعة

JAالأمراشتذفلما.نقطةحولبدائرةأشبهكانالذيالكبيربجيشهوحاصرها

مضمونها:فتوىارسلأحمدا)2(

يعثوتعترف،وتقرهااللُهبوحدافيةتؤمنطائفةفيالدبنعلماءرأيهوما

حولتختلفالطائفةهذه)ن؟رسلهوسائرويكتبه،العربيمحمدالدُرسول

طاعتهمويقبليهادنهمالذيالسلطانالحاليون(ئمتهماجازوربما،الامام

.الأحداثويقيهم

هـ.491عمحوادث،ايثير)بن(9)

(Y)عمفيIAA-.

نصرةفيكبيرجهودأبذلوتد.عفيفاْالخطحنبيغأاديبأالملكعبدبهونعنيأحمدوالدكان(3)

داعةباعتارهخدتفيهـليهون464عمالريالىالعاححنتوجْهوقد.الباطيةمذب

فكان..مصرالىالذهابعلوخهالدعوةفيعهْ..التاريخهذافيالملكعبدفأنابه،العريق

جاهلاْرجلاْكانأنهرغم،ويحترمهأحمدابنه-بعطمرفعةمنالملكعبدلدىوجدهمالقاء-حسن

عامالأئيرحرادثابن31ج،جَهانكا؟الكاشيالقاسملأبكاالتواريخزبدة).عند.درايةلا
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ة.!ل7

يجوزلاأنهالشافعيالسمنجاني)؟(الرحمنعبدبنعليأبوالحسنوقال

لهمأباحقدبهيتمسكونالذيالامامإنوقال.بالشهادتيننطقهملمجردقبولهم

لنناقشهم.أنفس!ماوذِعيلفوإلآ،الشرععهفهىماوهذا،حرامهوماكل

بنعاعد)الحنفيالعلاءأبيالقاضىإيفادعلوالأئمةالسلطانواتفق

يعدوالمهمبينما،للنقاشالقاضىواستعد.لمناظرتهمالقلعةإلى(يحى

هذاسماعهلدىالسلطانواحتار.الوقتكسبيستهدفونكانوا)ذ..أمرهم

بثرطالقلعةلتسليماستعدادعلىف!نامتعذراًالوفاقكان)ذا:الرفاقوقال.الخبر

منترجىفائدةلاأنههوالآخريعرفالسلطانوكان.بدلهاأخرىقلعةنُعطىأن

من(2)فراسخخمسةبعدعلىالواقعةلنجانخانقلعةفأعطاهم،الحصاروراء

ولم،عهدهتأكيدبعدتراجعثمالايمانلهموأغلظحياتهمعلىوأمنهم،أصفهان

أحمدعلىوقبضوا.الموتقلعةوتخريبسيدناإلىبالتقدموامر،بوعدهيف

فمهعنتصدرفلمجلدهوسلخوا،ومحلأتهاأصفهانسوقبهوطافوا،العطاش

كلزوجتهتمَطحو.بغدادإلىرأسيهماوأرسلوا،وابنههوقتلوهثم،آهة

إقامةمذةوكانت.القلعةفوقمنبنفسهاوقذفت،وأضاعتهاالنفيسةالجواهر

.(3)ًاماعدثرإثنيالقلعةفيالعطاضأحمد

يأ)جلالىقلعةفتحبعدلنجانخانقلعةالآبىالملكسعدفتحكما

لكن.قدرهوعلانفوذهوزاد،العطاضالملكعبدبنأحمدوقتل،(شاهدز

الخطيبيعليبن،4)اللهعبيدإسماعيلأباالقضاةقاضيبهونعنىأصفهانرثيس

بميلهمحمدالسلطانلدىإتهمه..الملكسعديخثىجاهلاًرجلاًكانالذي

ال!ليماني.:فهوالتواريخزبدةن!خةفياما،الأثيرابنلدىالاسموردهكذا(9)

.اصفهانمنفراسخسبعةبعدعلىتقعالأثير-ابنقالهلماوفقاالقلعةكانت(2)

الترجمة.بطريق..(o00عمحوادثالأثير)ابنعننقلاالكاضيالقاسملأبيالتواريخزبدة(3)

الكاتلعمادالأصيْةةخ!نلاأما،اللهعد:خط(91عى)الكاتبعمادموجزفياسمهورد(4)

عبيد:النحوهذاعلالاسمفيهمافيرد..الصدورراحةوكتابالوطنيةباري!بمكتبطالموجودة

وكذلك(167=165صأبيورليديوان)(اللهعد)يمتدحهحينالأبيورليويسميه.الله

الباطية.يدعلالشةتلكفيقتلفقد،هـ(502عمحوادثنهاية)الأثيرابنيفعل
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بابعلىشنقهثم،الأمرأولالملكسعدبحبسالسلطانفقام..للباطنية

رجالكبارمنأشخاصأربعةقتلكما.إلحادهوشاعالعوامثارأنبعدأصفهان

وهكذاهـ.050،عاممنشوالفيأيالشهرنفسفيوذلكوالأعانالديوان

.(؟المُغرِض)الخطيبيوشايةنتيجةالمديرالوزيرذلكهلك

مدحويعود.أرجانيوالقاضيالمعزىالسلاجقةشعراءمنامتدحهوقد

الملكتاجالغنايملأبيمرؤوساَآبىالملكسعدفيهاكانالتيالأيامالىالمعزى

فقد،السلطانهذاعهدنهايةفي..ملكث!اهلدىالطغراءوالإنشاء،يوانرئيرِ

هـو498عاميبينماالمحصورةالفترةفيأي-الملكسعدوزارةأثناءاطعزىكان

وتبدأ.الملكفخرووزيرهسنجرخدمةفيويعملخراسانفيهـيعيثى050

بقوله:المعزىقصيدة

الخد،ذاكيمتدحالفلكفيالقمر-

(2)القدذاكيعبدالخميلةفيوالسرو

:المدخفيويقول

عهدفيالوزارةدرجةأمرهوبلغ،بهيأضيخأبأعفهانلقيته:الكافيالملكعزبنمحمدالدولةضرف(1)

وبلغكلهاالفضائلفيهذاوبرزابوه،الوزيرالملكسعدمعوتتل،ملكشاهبنمحمداللطان

كانوقد،يقاومهمنبأعفهانيكنلمالثطرنجفيطقةوكان..الدرجاتذويونروعالغايات

عليه-اللهرحمة-الرازيالملكسعداما(الواصبمثالببعض).الغزىممدوحاليبةأيمي

السعيداللطانعل!غفبواتهموهفيهالدولةسادةطعنوحين.اصرليأإمامياْشيعيأفكان

وفي.أيمثلاثةمدةعل!بالدخولالإذنيعطفلمفعلتهعلنثمثم.وشنقه-مرقدهاللهنؤر-محمد

الئاعروكان.الملكسعدحقفيبالوث!ايةسعوامنكلفخافالعرضعلجلسالرابعاليوم

مرتفع:بصوتمامعهعلىالتاليةالقطعةوتلافوقف،السلطانحفرةفيالرازيشمى

يختياوسردربرازتاججوياربودندسعدوبوسعدترا
آويختىبررادوانهرتوانهردوراآنبايتآوبختدر

مالااقعرومغالسلطاننجكى..(الملكزين)سعدويأبى(الملكسعد)بسعديشوكان

.(النواصبثالببعض)وتكريم)جلالمنبهييقبماالملكسعديدفنبآنوأمر،وخلعة

تدآنيرسثىجمندركندسروخدآنشال!برفلككندماه(2)
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الملك.سعدالأجلمدحأضافلعد-

.والسؤهمد)1(والتقدمالرفعةصفاتكالى

ه

.يتجددسعدمجدجوارالىدائا"مجدكمنويا،جديربالعظمةأنتمنيا-

والأوحد.الأجليناصرك،بالأجلْالملقبعصركأوحدأنت-

؟ومفردجامعمن..الدنيافينظيركفاين،الكفايةفيالمفردالفضلجامعانث-

.أحمد)2(مئةرأيكوهدى،السلطاندولةرسمكزئن-

080

وايعمك،كلقبك..طالعكالسعدليكن-

.(3)أسعدوفالكمسعودأبختكوليكن

سعديدعلىشاهدزقلعةفتحفيقصيدةالأرجانيالدينناصحوللقاضى

مطلعها:،الملك

القواتلالحسانالحاظوأحيتهالعلائلالعيونتحياتشفته

:المدحفيويقول

الهواطلالغيوثبعدخلقتبانمحمدابنراحةراجعابوما

)؟(برصفتتوكرفتبيثىوليثى
(y)هرروز-تومجدكهمهترىبسزااي

اجلْخبودرعصرىاوحد

بكفايتومفرل!فضلجامع

سلطاندولتاستآراشهنورسم

(r)ونملقبجونبادسعدتوطالع
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مجددصدمجدنجزدبكهت

أوحدوهماجلتوهمنصيركت
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دولةظلفيالديننصيربقيت

لك!ثمتمنعحصنفيوافكرت

ضامخأقودفوقمنذافألقيت

رئهالجلالى)1(حصنعصىولما

كأنهابالجيادإليهاسموت

خالياَالجيشمنالآأصبحتفا

ه.ء

فسيحةوهيالأرضجعلتولما

ملحدمامنالراءحرتواشبه

مخلصعاجلفيهاماناَأذاعوا

ورمتهمبالنزوليلوذوالمولو

حينتسنمواالجنكطغاةسموا

ثواقببشهبقذفاَفاتبعتهم

شوكةاليومالقلعةبتلكقلعت

نائلرمتماكللأقمىوجذ

ثاكلالامتناعفيلهوثيق

هائلأخضرقعرمنذاوأعليت

الغوائلأهلالأعداءمنوآوى

أجادلخفافخزراَطلعتوقد

عاطلالشمسمنيومفيالجيدله

حابلكفةالإلحاد)2(شيعةعلى

(3)واصلخطبةالأرضوجهوأشبه

بآجلعليهميقضىماالدهروفي

النوازلصروفمنهالحطقم

المنازلأعلىالسمعاستراقمكان

سافللأسفلردتهمالرأيمن

الشواكلدامىكاندهراَالملكبها

55.

النواكل)،(احتراقاليومكلهاففيكبيرةللقلاعالآتكولم

ديوانهفينجدها،آبىالملكسعدمدحفينظمهااخرىقصائدوللأرجاني

031،133،3267ص) ، y I)إحداها:مطلعوهذا

.ملكا.الدولةجلالنجاهاالتيثاهدزقلعةيمنى(1)

(Y)ابطية.الملاحدةيض

.الراءحرفنطقعنيعجزكانالنيالمعتزلىعطاءبنواكلالى)ضارة(3)

.313-930ص،الأرجاكيديوان(4)
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زرودالمطىكلوقدوهذايريدأينالأظعانحادىسلا

:القصيدةهذهفيويقول

قتودعنكالآمالبمنتجعوألقيتالوزيرباببيزرتإذا

مريدالضلالشيطانحينعلىنصرهضامنالديننصيروقام

عقودمنهالجيدوملءزماناَعطلهبعدمنالملكهذاوأصبح

سعوددبرتهأمرالدهرعلىقائموأثبتسعديدبره

الملكبسعديتعلقفيما"السلفتجارب"كتابفيالتاليةالحكايةوردتوقد

آبى:

الىالخلافةدارالبغداديمطلببنمحمداللههبةالمعاليأبوتركمرةذات!

وحن.محمدشجاعأبيللسلطانرسالةحاملاَ-وزيراَيصبحأنقبل-أصفهان

بن(محمد)بنسعدالمحاسنأبوالملكسعدجاء..أصفهانأبوابعلىبات

وزيرأنالناسيرىأنالمعاليأبووأراد.لاشقباله-السلطانوزير-الآبىعل

أمير:الوزيرالآبىعلىعيناهوقعتأنفورفقال،حضرتهفيترخلقدالسلطان

.السلاميبلغلكالمؤمنين

وقبل،الحالفيترجْلالخليفةلدنمنالسلاماهداءالوزيرسمعوحين

المعالي،أباوأهمل،بالثرابآبىالملكسعدشُغلأصفهانبلغولما.الأرض

البيتين:هذيناليهالأخيرفكتب

ماَونالناصوكليناملاأنقمنانها!ندحارسكالانمن
قمَان-كَ!أمَرع!-حلى!لابرامص!نمآلَاَنيع!دجملوكيفَ

لهوقضىالسلطانإلىورافقه،واعتذراليهذهبآبىقراهمافلما

.(؟)حاجته

.292-291ص،المؤلفطغ،اللفتجارب(،)

.شهـ.1344عم،طهرانفيطبعهتئموقد،سنجربنهندوثاهمؤلفاتمنالكتبهذا

.(المترجم)
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الملكضياءالكبرالخواجةالإِسلامصدرالدينقوام-5[1163.

الملكنظامخواجهبنأحمدالملكنظام

(هـ.450هـحتى050عامثوالمنعمدالسلطانرِلوز)

(هـ.517هـحتى516عاممنالمسترثدالخليفةووزير)

.أصفهانفيوتربى،بلخفيالملكنظامخواجهبنأحمدنصرأبوالأميرولد

عامحتىوظل،بهمدانبمنزلهنصرأبوالأميىانزوى-دولتهوأنتهتأبوهماتولما

السلطانبلاطالىتوخه،المذكورالعاموفي.حكويىعملأييزاولهـلاء..

أبوالسيدالمرتضىالشريفأي..همدانرئي!تمرثمنإليهليشكومحمد

قدالرجلهذاوكان،عبادبنالصاحبأختإبن،الحسنىالعلوىزيدهاشم

كانوبينما.وثروةونفوذجاهذاكانكماهـ،455عاممنذهمدانرياسةنال

سعدبحبس-قلنا!ك-محمدالسلطانقام،أصفهانإلىطريقهفينصرأبوالأمير

كان..أصفهانالىاحمدنصرأبوالأميرفيهوصلالذيالوقتوفي.الآبىالملك

نإ:السلطانفقال..لمخدومهمالوزارةاشاديودونالميبدىالملكخطيرأعوان

وليسكرمنامائدةعلىأبناؤهترئىوقد،النعمةحقالملكنظامخواجهعلىلآبائنا

أصفهانالىجاءالذي-أحمدنمرأبانصبولهذا.عنهمنحيدأنالمروءةمن

ونظامالإسلاموصدرالدينقوامأي.،.أبيهبالقابولقبه،لهوزيراً-شاكياً

.(؟)الملك

بلقب-محمدللسلطانوزيراًتصيهقبل-يلقبكاناحمدالأميرويبدوان

وكذلكالدينبضياء(2)التواريخمجملصاحبمعاعرهدعاهوتد.الدينضياء

هـ.005شةحوادث،الأئيرابن(1)

هـ.520عمفيالتواريخمجملكتابالف(2)

.(المترجم)بهارالشعراءملكب!ثرافطهرانفيطغوتد،المزلفمجهولالكتابهذا
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ء.!

والجوينيالأثيرابنأما.الصدورنفثةصاحبخالدبنأنوشروانمعاععرهفعل

كتابهفي)والراوندي(شعرهافي)والأبيورديوالأرجانيجهانكشا(كتابهفي)[14؟9

الملك.نظامفيسفونه(الصدورراحة

التواريخوزبدةالسلفتجاربمؤلفيأمثال-المؤرخينبعضيذكرولم

بنأحمدالدينقوامنصربابيودعوه،اللقبينهذينمنلقبأي-بيهقوتاريخ

.،الملكنظام

مدةالوزارةمنصبلغ!ثيالثانيالملكنظامأينصرأبوالدينقوامظلوقد

ذلكأغرىفقد،الطبعهادىءودوداًرجلأكانولما.سنواتأربعمنتقرب

ينجزلمولهذا،الصدارةشئونفيبالتدخلالبلاطرجالوكبارالآخرينالوزراء

الملكلخطيرالصدارةو(سندهـ،450عامفيمحمدالسلطانعزلهوقد.امراً

الميبدكط.

إلىمحمدللسلطانوزارتهفينالهاالتيالثانيالملكنظامشهرةوترجع

وقدهـ،150عامرجب19فيالنعمانيةموقعة:أولاهما،فيهماثاركموقعتين

حملةوثانيهما.المزيديدبيسبنمنصوربنصدقةالدولةالأميرسيفبقتلأنتهت

هـ.503عامفيالموتقلعةعلىالسلطان

المزيديصدتةالدولةالأميرسيفأنمحمدسمعإلىهـنمى055عاموفيةِغىئ!ص!هعم!ع

الىفتوخه،طاعتهعنويحيدوالطغيانالبغىطريقيسلكالعرببملكالملقب

فياستمالتهحاولوقد.وردعههـلقمعه105عامالأولربيعشهرآخرفيإلعراق

قاضىمنصوربننصربنمحمداًالإسلامزينسعدأبااليهفارسل،الأمربادىء

وفي.يذهبلمصدقةلكن..إليهالحضورمنهوطلب،الهروىالقضاة

بهلحقولما.بغدادالىالملكنظامووزيرهالسلطانوصلالآخرربيعمنالع!ثربن

هـفي155عامرجبع!ثرمنالتاسعفيعليهوتغفبصدقةلحربتوخهجنوده

وعقب.قدمهقيأصابهسهمنتيجةصدقةوسقط.جنودهكثرةرغم،النعمانية
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بغدادالىوعاد،ممالكهالىصدقةولاياتمحمدالسلطان،ضمالنصرهذا

منتصراَ.

بدأهاصدقةوهزيمةالملكنظاممدحفيقصيدةالأبيورديالمظفرأبونظموقد

بقوله:

المتينالسبببطبعكومدَالمبينالفتحوجههجلالك

قائلاَ:منصوربنصدقةالدولةسيفعنتحذثثم

يدينفماالأميريراسلهمستبداًبابلبأرضأقام

يلينمالامثقصوغيرحلما)9(الدينغياثويوسعهأ165

الجنونكانجمةفنوناًظهروراءالفراتورمىسرى

قرينلهوالبواروأدبر(2)دضأبيهلاسموهوفاقبل

ء+ء

نونالماءوهوالئرعلأنفرضللسلطانالخلقدعاء

السكونحركاتهاحصلومنتجرىالأفلاكركابهكأن

المنجنونودارطلىكؤومىاديرتماالمظفربرحفلا

مكينرتبتهمكانن!فحدرعلؤالوزيرعدمولا

أمونوخدتماالعلياءلهدامتالملكنظامنصرأبو

(،)القطينخفمابعدباحمدحيا(2)الملكنظاملناأعيد

صوث!َمرح
إسماعيليةمنالعديدةالأهاليلشكاوىهـونتيجة503عاممنالمحرموفيِص

محمد.الدينغياثاللطانيض(1)

.مميرههذاصاروقد،مغلوبوضده،نصوروهوصدقةوالداسمالىاثاؤ(2)

اثافى.الملكنظموالدالكبيرالملكنظميفى(3)

.036-358ص،ابيرريىديوان(4)
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ء.و

الىسقاوو-جاولىالأميريرافقه-الملكنظاموزيرهمحمدالسلطانسين،الموت

أخرىوقلعةالموتبمحاعرةالملكنظاموشغل.أبيهبثارلياخذالموتحدود

فيبنفسهالسلطاناموأق"جرود)2(آندَشاطىءعلىتقع،أستاوندتسمىتجاورها

إلىالربيعبدايةمنالموتقلعةأحمدوحاعر.والظفرالفتحأخبارينتظرجرفادقان

يقعولم..فائدةدوندوابهمواهلكالاسماعيليةغلالوأحرق،الخريفحلول

وسقط،الضرروزاد،الأمطاروانهمرتالثتاءحلّفلما.بيدهالقلعةفيمماشيء

.(2)"مهزومأَعاد،الثلج

علىوحملتهأحمدالملكنظاممدحفيغراءقصيدةأرجانيوللقاضى!

مطلعها:وهذا،وعقائدهمالِإسماعيليةالىفيهايشيروهو.."الموت"

أغدرفالأحبةعصاهف!ذاأجدريساعدبانالمشوققلب"

قوله:ذلكبعديلأىثم

تُغفرفيهالدهرذنوبيوماًأعقبتحتىالأيامزالتما

مثفرأغرْمولىالورىأحىصدرهفىمشفرأغريوم

المحشرأتاهامقرقةرممكلهاالخلايقآمالفكأن

***

وتامرالناظرينعيونتنفىمهابةالنظامبنالنظاموعلى

هي!55

وتظهرعليهتبدوودلاثلشواهدأبيهسيمامنوعليه

تتاخرغايةأمرفلكلعصرهالوزارةفيتاخرولئن

.19عى،3)9(جهانكشا،ج

(T)80ص،الخطيةالخة،للكاثىاتواريخزبدة.
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67،

بصاحبمنهالسلطانوتيغن

بكفهالدواةفتحرأىلما

يبنلمحتىالفتحانفتفاخر

ساعةنهارنِمالأكانما

عبحهافيليلةأيةلثه

)ذاحتىإليهمالجنودسمت

يه*!ي

تكنولمبالسهامعليهممطروا

بالإسماعيليةيتعلقفيمايقولثم

عجائباللمسلمينتذرواقد

وخيلواالقرانسنةخوفواكم

يخرجوالموهمخرجتأرواحهم

و)نماالبلادفتحواماتالله

التيالملققةالأحاديثتلك

رأواكماالجلودسلخبهمبلغت

هدواع!شاالعباسنجىفأسأل

قايسواما)ذاقاتلهميكفلم

طغرلالخلافةارتجعولاكلا

شفهيميناًآلىبيمينه

تعجلواالفرارطلبواأنفعداه

فيريهمأفاليلهميمصون

نوالهي!جلرويتماجداًيا

يكقهيديرأنالممالكيكفى

جودهينسخالقطروأيدييملى

فيظفريرومبمايهمندب

المتعنترالقلعةفتحوأفاه

وأكبرأجلأيهماللناس

يفجرمندماَبهماجرتحتى

العسكرالجهادإلىاطواءتبع

وكئروابالبنودالثنيةطلعوا

تمطرسماءنهضتهمقبلمن

قدرواقدماغيرتذروالله

ونظهر:ذاكعندسنخرجاَنأ

يظهروالموهمظهرتوهناتهم

أبصروامافأبمرواالعيونفتحوا

وغررواالضلالثغبهاعروا

ا!برالبلاغعندهموالسلخ

تذكرهيهلالبساسيرىزمن

المستظهرهذهفيكفىقدما

فكروالومحمدارتجاعمئل

يغدرمنبالهدىيغادرلاأن

تحيىواالقرارطلبووإنحتفاً

فينفرصبهموأماْقتلاً

والحضرباديهمالورىكل

مسخرالمدارالفلكلهقلماً

ا!ثرقطاريايقوتكولما
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!ص

استحجرواالعفاةورد)ذاقومسماحةماءوهيكفكرفغدا

يقدروالمفكانهمبصنيعةخقةبخيرسدواوماقدروا

تصدرالعطايامِنهُمنفالصدرعطيةفضلغيرمنوتصذروا

أشكرفالرعيةلكوشمائلفضائلغرالسلطانيشكرإن

أعمر(بكمحمدفدينفافخرعامراَبكمحمدملككانأو

بنحسنحياةتناولتالتيالمصادرأقدممنمصدرالقصيدةوهذه

لعقائدهم.و)ضاراتالاسماعييةذكرفيهاوردوقد،الصباح

ل!رجاني(المعاصر)ا!صفهانيالطغرائيالدينمؤيدإسماعيلو!بيصصع!

الاسماعيلية،ضدلحروبواثارة،محمدالسلطادْمدحفيالآخرهوقصيدة

الطاففة:بهذهيتعلقفيمافيهايقول

ثارسيفكعندالثربعةلبنىيضعفلمالهاشميدينأيدت

أستارغيوبهاوراءتَطلبعدماالباطنيةستروهتكت168،1

الأَغمَارلمثلهاتضلحيللهمواتسعتالأرضملكواقلاع

والأوزارالآثامفتكامللهمأملتاذالأقدارغرتهم

الأحجارصكهاالزجاجةع!صفصدع!همفيهمسيفكحكئت

الأوتاروصاعتالدماءشاطبعدمامنهمالدينثأروأخذت

سرار"2(وهيالفتكفيافكارهموأعملوامخاتلينالضراءدئوا

فخحبمناسبةالملكنظاممدحفيقصيدةنظمغيرماالأبيوردي)3(ديوانوفي

نظمها-منهاقسنمانقلناالتيغير-قصاثد)"(ثلاثللأرجانيأنكا.المزيديةبلاد

إحداها:فييقولوهو..الملكنظاممدحفي

امتانبلاالعفاةعلىتمنكفأاللهدينقوامبسطت

78182عى،رجافط?اديوان(1) - i.

.ه-3ص،الطغراكطديوان(2)

.27-25ص،الأبيوربديوان(3)

فيالأياتبعض-ان-خطأالديوانجامعذكروتد،الديوانمن295،319،034الصفحات(4)

الملك.صدمدح
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66،

البيانسحرمنأوتينوقدمئهاالتوقيعاسطروتاتى

للغوان!خدودفيلوائحللغوالىخطوطمنباحسن

والأدانىعُدًالأقاصى)ذاطراالوزراءأثرفياالا

ضانيكللكالورىمنيذلشأنبعلومؤيداخلقت

السنانبقعقعةينجوفلاعدوعلىسطاكشُنتاذا

رعانذيأجيدبنزولولاجيادذيأرعنبنزالولا

التفانىبمدرجةتركتهمحتىالإلحادبنىبهارميت

القرانحكمممضيابسيففيهمورحتالقرانحكمرجوا

(؟)المكانإعزازاللهلدينفيهأظهرتموقفليُهنِكَ

فيأقام،04ADعامفياحمدالملكنظاممحمدالسلطانعزلأنبعد

عماديقولكماالمدينةبتلكبقائهعِفةفيهااحديعرفلمسنة12مدةمازندران

!9كللرعزدهقبلكانولما."2)ـه450،516بينالمحصورةهيالمدةوهذه.الكاتب

!صالطاهذهسعتفقد،الموتاساعيليةمذبحةفيكبيربدورقامقدبعام
في-بخنجرهطعنهمنالقهستانيحسينواسمهفدائييهااحدتمكنواخيراً.اغتياله

ويقول.مميتأيكنلمجرحهلكنهـ،503عاممنشعبانشهرفي،بغدادجامع

ثممذةومرضرقبتهفيجُرحانهالأثيرابنويقول،إصابتهنتيجةلُشأنهالجويني

.(2)شفى

الأولىجماديفيعدقةبنالدينجلالوزيرهالمسترشدالخليفةحبسوحين

اختيارالخليفةعليمحمدبنعمودالدينمغيثالسلطاناقترحهـ،516عاممن

كقفقدالسلطانأنويبدو.وزيراًالملكنظامأحمدنصرأبوالدينقوامخواجه

هذابنقل-الثانيالملكنظامأخي-الملكنظامبنعثمانالملكضهصالخواجه

.074-034ص،الأرجانىدبوان(1)

بغدادالىجاءالملكنظمانهـ(965عمحوادث)الأثيرابنويقول.؟.2ص،الكاتبعاد(2)

.بناهقدكانيتفيوأقم،عزلهبعد

(r)شةحوادثالأئيرابن،6ص3ص،جهافكَا،8ءعى،الخطيةالخة-التواربخزبدة

هـ.503
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!بي

للسلطانالوزارةمنصبآنذاكيشغلالملكشمىوكان،للخليفةالاقتراح

شعبانفيالثانيالملكلنظاموزارتهوأسند،السلطاناقتراحالخليفةوقبل،محمود

.(2)ـه516عاممن

الخليفةوشاركهـ،175عامحتىالمسترشدوزارةفىأحمدالملكنظاموظل
-"-"-.-ص

فيالملكشمسأخاهمحمودالسلطانقتلفلما.صدقةبندبيىضدالحربفيضضر

هذهمغتنماوزارتمنالخليفةطرده..العامهذامنالآخرةجماديمنالثاني

نظاموأقام.رنجتهغيرعلىوزارتهقبلقدكانيبدو-ماعل-أنهاذ،الفرعة

المستريفدأراد".(2)النظاميةأبيهمدرسةزوايا)حدىولزمبغدادفيأحمدالملك

،بغدادسورلإصلاحعرديناراَ)2(خمسةمبلغبع!ثلاعلىيقئمأنوزارته)بان

.(")"الرعيةب!رهاقيرضولم،الخاصمالهمنالمبغهذانصرأبوفدفع

المسترثدوزارةتركهبعدالحكمشئونحولثانيةالثانيالملكنظاملمجملم?,[170]

ماإلىعاضأنهمع..يشاهديعدلماسمهان)ذ،النظاميةالمدرسةفيو)قامته

.(5)ـه544عامفيوفاتهكانتفقد،طويلةهـبمدة517عامبعد

8،0

أبملأبهع!شق!بخئماظ!امجننأطصث!قظليئ!1/

.(130صالسلفتجارب)رمضان18فيكانذلكأناللفتجاربصاحبيقول(1)

هـ.517عمحوادث،الأثير)بن(2)

.(المترجم).دينارعرالفخمة:صحته،النقلفيخطأهنا(3)

هـ.517عمحوادث،الأئير)بن،930ص،اللفتجارب(4)

.المذكورالعمحوادث،الأثير)بن(5)
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الدولةربيبمنصورأبوالدينعماد-6!،7،.

الهمداني.حسينبنمحمدبنحسين

أواسطمن،يباتقريوما54مدةالوزارةتولى)

.هـ(511عامالحجةذيمن24حتىالقعدةذي

بنمحمدشجاعابيالدينظهيرابنالدولةربيبمنصورأبوالدينعمادهو

خلافةفترتيفيطويلةمدةالوزارةتولىالذيالوزيرابنإي،الهمدانيحسين

كتابذثلالذيهوشجاعوأبو.ورعامتدينافاضلأرجلاوكان،والمقتدىالقائم

أبيوزارةهـ-إبان481عموفي.مصرفيطبعالذيمسكويهلأبيالأممتجارب

منصورأباابنهالوزارةفيعنهو(ناب،للحجبغدادمن-خرجللمقتدىشجاع

نالالتاريخهذاومنذ.الزينبيمحمدبنطرادالنقاءنقيبيعاونهالدولةربيب

الخليفة.ديوانفيساميةمنزلةالدولةربيب

بلالكبير،الملكلنظميخلص-الدولةربيبوالد-شجاعأبويكنولم

الأمروانتهى.الدينضدويعتبرها،الشرعئةالناحيةمنلهتدرأعمامنيحطوكان

بأن-بغدادشحنةآئينكوهرشكوىاثر-ملكشاهالسلطانالىالملكنظمأوعزبأن

عمالأولربيعفيالخليفةفخلعه،شجاعالوزيرأبيعبزلالخليفةمنيطلب

الىعمرهآخرفيشجاعأبووتوخه.دارهوألزمه،السلطانأمرعلىهـنجاء484

هـ.488عمالآخرةجمادىفيماتأنالىبهاوأقام،المدينة

وزيرجهيربنمحمدبنعليالقاسمأبيوفاةوبعدهـ،507عموفي

شجاعأبيبنالدولةربيبمنصورأباالمذكورالخليفةإختار،رهظ!سملاالخليفة

لتولمطبغدادمنمحمدالسلطاناستدعاهأنالىالمضبهذايشغلوظل،وزيرا

يوماً.وأربعينبخمسةموتهقبلوذلك،لديهالوزارةمنصب
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كل؟

آنفا-ذكرنا-كاالملكنظمأحمدالدينقواممحمدالسلطانعزلأنوبعد!1721

وظل.الاستيفاءمنصبيشغلكانالذيالملكلخطيرالصدارةمنصباعطى

هـفقد151عمفي..اشهربعذةالسلطانوفاةقبلماالىفصبهفيالملكخطير

الملكضرفالىوأصدرامره،الصدارةمنصبمنالتاريخهذافيالسلطانعزله

بأن-بالوزارةالأخيرةأيامهفيالملكخطيرعنينوبكانالذيخالدبنانوشروان

.الديوانشؤونري!عي

وزيراختيارفيفكر،حياتهفيالأملوقطع،بالسلطانالمرضأشتدولما

..و)فرافه)دارتهمختعهدهوليويجعل،الأمورزممعلىبالقبضاليهيعهد

موتهقبلالصدارةفصبمنحهإنهويقالبغدادمنالدولةريباستدعىلهذا

.يومأ)2(خمسينأوبأربعينوفاتهتبل)ياهمنحهانهويقال،(1)بشهرين

الحجةفيمنوالعشرينالرابعفيوقعتيدمحيدالسلطاضىنكانتولما

فيأوائلالىيرجعقدالوزارةمهمالدولةربيبتسلمبدايةفإنهـ،511عم

منصبهفيالدولةربيبوبقي.تقريبأالشهرهذامنالعصريناليومالىأوالقعدة

القاسمأبيالدينمغيثالسلطانابنهوجلوسمحمدالسلطانوفاةبعدماالى

السلطانبينالحربتبدأأنهـقبل513عامماتأنهغير،العرشمحمود-على

وقد..جهمدانالدولةربيبوفاةوكانت،(3)أيامبثلاثةسنجروالسلطانمحمود

اختيارعلىبناء،السميرميأحمدبنعليالحسنأبوالملككمالمكانهاحتل

(،محمود)السلطان

اخرىتوجدكما،الدولةربيبمدحفيقصيدةالمظفرأبيديوادفيوتوجد

اللجوية.الدولةأخبارصاحبقالهماهذا(1)

الكاتب.عمادقالهماهذا(2)

بندادقعئم،بهاوس!باصبهانولد.الكاتحامدبنمحمدبنمحمدهوالكاتبالدينعاد

خريذوهوصاحبالدينلصلاخالكتابةوتولىْافىالىخرج.الافسالمذبعلونفئه

.(اترجمهـ)597نةنوفي.العمروجريدةالفصر

هـ.ه؟3عمالأولىجمالىمناثانيفيوقعتالتي()ساؤمعركةالىيئير(3)

.؟26ص،الكانبهـعاد5؟2شةحوادث،الأثير)بن(4)
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*7،]

التالي:بالمطلعقصيدتهأبيوربويبدأ.الأرجانيلدى

تؤردالماالدمعشهودوخفتمتبذداحضالفضلعقودفصمتم

:المدخفيويقول

Iالدينعادفجلطلابهاعنالورىدقالعلىرأيت I Iسدىتركهاعن

تجدداطريفلاتمادىتليدمذهبالفضلمنصورونصرابي

محمدا)3(الحسينُأحيافقدقديما(2محمذالحسينَأحياقدكانلئن

ومحتدافخراالعلياءتناسبتنجلهالدستفيالدينظهير(رأنا

الصدابييبلأنفيمزَيتهإنماوالوردالأزريشدوزير

يه55

السدىبلحمتهالاينتجولمبالجدىالمجدالدولةربيبنظمت

!يهعه!يه

المدىقاصيةالآمالمنبلغتظلالهالمؤمنينأميريمذ

ء55

سجذاوالغربال!ثرقتخرملوكلهالذيالسريرتيممتفلما

(5)الندىالروضةبهيلقىمابأطيبوغياثه)،(الهدىسلطانتلفاك

الأيمنفسفيقيلتقدفإنهاالقصيدةهذهمنالأخيىالقسممنيبدووكا

منصبلغ!ثيلالخليفةبلاطمنمحمدالدينغياثالسلطانفيهاطلبهالتي

عليهأطلقوقد،هـ(512)حوادثالديننظمالأئيرهوابنذكرهكاالدولةلرببالاشلامىاللقب(1)

لقبهكانولما.(250مجى،)الديوانللمظهروزيرأكانعندماالدينفظملقبالأرجاني

بعدالجديداللقببهذالقبقدأنهعلىيدذهذان!ف،الدينهوعادابيورديلْهصيدةفيالاصلامى

عمد.للسلطانالوزارةنمبنالان

.ضجاعأبيوالدالدولةربيبجدفابالحسينيقصد(2)

لقه.الدينوظهير،الوزيرضجاعأبياممهوومحمد.الدولةرببفابالحسينيقصد(3)

المسنظهر.الخليفةالمؤفينباميرويقصد،محمدالدينغياثالسلطانيعئ(4)

.120-118ص،أبيوردي)5(دبوان

!طيَفيك45-
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وزيراالدولةربيبفيهاكانالتيالأيامإلىالأرجانيقصيدةترجعبينما.لهالصدارة

.252إلى248منالصفحاتفيمسطورةوهي،المستظهرالخليفةجهازفي

،أبيورديديوانفيطبعتوالتي،منهاقئمانقناالتيالقصيدةأما74،1أ

نأهـقبل507عمفيماتأبيورديلأن...الشاعرلهذاتكونألافيحتمل

ويحتمل.تقريباسنواتبخصىعمدللسلطانمسندالوزارةالدولةربيبيعتن

الكلبيمحمدبنعثمانبن)براهيماسحاقأبيروه!ثملاللشاعرالقصيدةتكونأن

ديواندخلتالتيقصائدهمنالكثيرشأنشأنها،(؟)(ـه524-441)الغرى

وفي،الدولةربيبالوزيرمادحيأحدالغزْىكانفقد..الخطبطريقأبيوردي

."الأمرهذاتؤكدلهمدائحيدنا

،أص6"سُرا!!!اتج!

اك"ط*أر!أ!اي!!اايخمايىصس،

e

العراقالىانتقلثمهـ،441شةالثمبلادمنغزةفيولد.الغرىبالأدبالاعرهذايتهر(1)

فيوفضل،عمرهفيرائجشعرلههـ.524عمبلخفيومات،وكرمانواعفهانوخراسان

.(المترجم).وانظومالمنثور

.1/24:الأعانويخات،1/3:افىقم،القمرجريدة:أنظر

128b.الورقة،عري2639رتمتحت،الرطةباري!مكةنخة،الغرىديوان(2)
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175]
ءافي!سالا-ب

ديوانفيالصدارةلأهميةتالية-قلناكما-الاستيفاءمنصبأهميةتأتي

الخواجةبعدمقموأكبرأولصاحبالمملكةعممستوفىويعذالسلاجقة

.الوزارةصدر(ي...العظيم

بنمحمدالدينغياثشجاعأبيالسلطانديوانفيالاستيفاءمهمةوكانت

الأشخاصيدفي..عنهمالحديثسبقالذينالخمسةوزرائهعهدوفيملكشاه

أسماؤهم:التالية

الآبى.محمدبنسعدالملكسعد-1

.1هـ(495-492)الملكلخطيروزارةوأول9،الملكمؤيدوزارةإبان

.هندوبنسعدأبوالملكزين-2

.هـ(050-498)الآبيمحمدبنسعدالملكسعدوزارةإبان

.الميبدي)1(الملكخطير-3

.هـ(450-050)الملكنظمنصراحمدأبرالدينتواموزارةابان

.يث!اكلاالملكمختصالدينمعين-4

.هـ(151-450)الميبديالملكلخطيرالثانيةالوزارةإبان

السميرمي.الملك5-كمال

.هـ(151عم)فيالهمدانيالدولةربيبوزارةابان

ديوانفيالفسلمفيوكيلأكانالملكخطيرأنحضْتي(99)صكتابهفيالكاتبعمادذكزمما(9)

.الاستبفاء

ييvءلإ4.
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وبِ

كما،الميبديالملكخطيروعنالآبيالملكسعدعنتحدثناأنلناعبقوقد

السلطانوزراءعنحديثناعنديأتيسوفالكاشيالملكمختصعنالحديثأن

يليفيمانكتفيلهذا..السميريىاحواللذكربعدفيمانتعرضوسوف،سنجر

الملك.زينعنبالحديث

أ

Wةة
ص!تب!ق

أين
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هندوبنمحمدهندوينالملكينزسعدابوالدينشمس976،1

القغى)؟(المستوفى

هـ506عامفيمصرعهكان)

A**

نبريز()فيآبىالملكسعدايديوانهمستوفى،محمدالسلطانرفيانبعد

49عامالصدارةمقامإلى A،سعدأبيالدينشمسإلىالاستيفاءمنصباسندهـ

الملك.بزينالملقْب،القفىهندوبنمحمدبنهندو

الذكرخاملرجلا-خالدبنشروانأنوقولعلىبناء-الملكزينوكان

عزلههـ،550عمالملكسعدقتلفلما.المالجمعفيعديدةسبلايسلك،مسرفا

للسلبومنازلهأموالهوتعرضت،الأهاليشكاوى)ثروحبسهالسلطان

.(3)والنهب

مكانهالميبديالملكخطيروجلوسالملكنظمأحمدالدينقوامعزلوقبل

واختاره،الحبسمنالملكزينتخفصهـ،504عمفيأي،قصيربزمن

.الاستيفاءديوانلرياسةالسلطان

قرارااعطىإنهفيقول،الملكزينجهلتؤكدحكايةثروانأنووينقل

حاشيته:فيفكتب،عليهليوقغ

استقر")3("منبدلأواللامبالألفالاستقر"كذا"

الأثير.ابنتميةف!نهاالقئىأما،بالأصفهاني"مقالهجهاراصاحبهأط(1)

.Arص،الكاتبعماد(2)

.101عى،المرجعنفى(3)

دنل!ع9-
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"أ977

وء

بغداد-تاركأاصفهانالىمحمدالسلطانوعلأنبعدهـ،506عموفي

السلطانالىةءاسِإلاوالثروةوجمعالأموالأخذبكثرةالملكزينالبلاطعظماءإتهم

إلىأموالهمندينار0000050yلقلاستعدادهموأبدوا،بالقولوالخليفة

آلتونالأميرإلوتسليمهعليهبالقبضأمرهالسلطانفأصدر.السلطانيةالخزانة

العداءيناصبهكانولما.الرىإلىأصفهانمنبنقلهالأميرهذاوقم.كاميارتاش

الجمعةيومساوةفيشنقهثم،أصحابهمنالطائلةالأموالجمعفيالحيلةعبّتافقد

خهبتالنحوهذاعلىالمسكينالرجلهذاحياةانتهتأنوبعد.العمبالثصارع

.(؟)امواله

الاستيفاءمنصبشغلهقبلالمستوفىالملكزينحياةعنأخبارتصلناولم

المفضتلين.المعريممدوحياحدكانأنهنعرفهماوكل.محمدالسلطانديوانفي

قصيدهَمطلعوهذا.وبالمعزيبهتتئصلحكايةمقالهجهارصاحبأوردوتد

مدحه:فيللمعزى

زهردوبايدداشتنكهوديندلوجادوفتانتوهستنددوجشم

:والمدحالتخلصفيويقول

..أشدوبنظمي..فصيحأاغدومولايفبمدح،العجبتثيرلافصاحتي-

السعدأبوالدولةسعدالأجلَ،السلاطينملكزينالدينشمسالمصطفى-

.هندو

.تعدو)3(ولاالحقفتقر،بعظمتهوالأنجموالأفلاكالآفاقتعترفالذيالعظيم-

01هص،الكاتبعمادهـ،605عمحوادث،الأثير)بن(1)

لققمالذيالديلميالدولتاجلثقبالحىاناالدينقولمأمر،محمودالسعيداللطانعهدفي

.(الواصبثالب)بعضهندوممدأبي

(Y)

باشمكهمنخوشكوئىنيصتعجب
سلاطينملكزيندينث!مىكرين

وانجموأفلاكآفلقكهبزركى

-250.-
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الوطناتهجرلجودكتأتيالناس-

ولهطاهرأفكرأفيملكالمعزىأما-

ي!*

يأتيكالناسوخيرداعفالجود

(1)كيفهَلكمدحفيضفكرهمن

..والشبابالدولةربيع"هندو"اسمكمن-

الأعتابيلزمهنديشيخ..يديكبينوأنا

***

..وزيرمائةمنأرهلممنكرأيتهما)ن-

.الخطير)3(أرغووزمنملكشاهعصرفي

:(34)ص(،)مقالهجهارصاحبعروضىنظامىويقول

نأالمعزىمنالأصفهانيهندوبنمحمدبنهندوأبوسعدالملكزينطلب

عدةقالعليهألحفلما.أستطيعلا:هلفقال،(5)المعروفةالرودكيقصيدةيحاكي

التالي:البيتبينهامنأبيات

(1)

(2)

خلق

ياكطرىخا

وطهابجودت

معزىرداد

مدعووخلقيثدداعىتوجودكه

محربثكرتومملوتوبمدح

هندوييريكىجونتربيشمنمناتخدواتجوأودولتجوان

(3)

أرغووأيمملكاهبعصرندب!مديعازتوآفيخواجهزهر
فقدمؤلفهلقي!ةنظرأ.ال!مرقنديالعروضيالظاميعليبنعمربنهواحمدعروضىنظامى(4)

يعىلبدنوطبعة،(0319=هـ1321)بمباىطبة:طباتهاضهرومن،مرةاكثرمنطبعهتمْ

عدالدكتورانالعربيةالىترجمهكا.(م9909هـ=1327)القزوينيالوهابعبدمحمدواهم

fعمالقاهرةفيالترجمةوطبعتالخابويحىعزلمالوهاب I At A =-A Ir"% A.()المترجم

بفوله:الرودكىبداهاالتينلك(5)

آيدهمىمهربانياربادآيدسموليانجوىبوى
عم0035:أنظر..شهرتهافيوالرفيهايكاييوانابمةالقصيدةهذهالكثيرعنلمعرفة

.(المترجم).327ص،)يرانعرمن

!!م1"
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مي".!

آيدهمى(صفهانازملكزينهمىآيدمازندرانازرستم

(أصفهانمنالملكزينويأتي،مازندرانمنرستم)يأتي

يملكالذيفمن،تفاوتمنوذاكالثعرهذابينماجميعاالعقلاءويعرف

تلكفييقولحيثمدحهفيوردتالتيالعذوبةهذهبمثلالإتيانعلىالقدرة

نفسها:القصيدة

آيدهمىزباناندربكنجكرهمىآيدسودومدحآفرين

(اللسانفيالكائنالكنزمنجاءاماإذا،يفيداندوماوالمديحالثناء)

.المعزىديواننسخفيوجودالقصيدةلهذهولي!

-252-

http://www.al-maktabeh.com



والطغراءالإِنشاءديوان-جأ178]

يدفيووزرائهمحمدالسلطانعهدفيوالطغراءالإلاءديوانرياسةكانت

الترتيب:علىأسماؤهمالتاليةالأشخاص

49و249)الملكمؤيدوزارةأيمالرياسةكانتلمنيعرفلا-1 t)وخطيرهـ

.هـ(549-494)الملك

:هـ(055-498)الآبىالملكسعدوزارةأيمفي-2

الكاثىالملكومختصالملكمؤيدبنالملكنصير

:هـ(514-ه".)الملكنظموزارةأيمفي-3

الجوزجاني.العميدومحمدالملكمختص

:هـ(151-450)الملكخطيروزارةمنالثانيةالفترةفي-4

الأصفهانيالكاتباسماعيلوأبوالطغرائيالعميدمحمدالأمير

:هـ(151)عمالدولةربيبوزارةفي-5

الطغرائي.أسعدوشهابالكاتبالملكخطير

اووزارةالملكمؤيدوزارةإبانالإِنث!اءديوانصاحبكانمنيعرفلا

لنصيرآنذاكموكولةكانتالمهفةهذهأنالظنعلويغلب.الأوليالملكخطير

إمرته.تحتوعمل،أبيهبخدمةالقفيالملكمجدتتلبعدالخقلأنه؟الملك

لديوان!رياستهماالىوأثرنا،الملكوخطيرالملكنصيرعنتحذثناوتد

الملكمختصعنأيضانتحدثوسوف،محمدالسلطانعهدفيوالطغراءالإنشاء

سنجر.وزراءمنعنهمسنتحدثمنضمنالكاثي
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وشَ

،جوزجانخطيبابنهو(1)الجوزجانيالطغرائيالعميدمحمدوالأمير

العمادةمنصبيشغلكان.خراسانياالأصلفييعدفهو...خراسانفيولدوقد

عمالدهستانيالجليلعبدارتقىأنبعدالمنصبهذاشغلأنه)يبدوبغدادفي

.(بركيارقوزارةالى)ياههـتاركأ493

منعزله...الكاثيالملكبمختصىالظنمحمدالسلطان(ساءوحين

بن)سماعيل)بنةخاتونكوهرزوجتهوزارةومنوالطغراءالإِنثماءديوانرئاسة

محمدالأميراشتهروقد.العميدالجوزجانيمحمدللأميرالمنصبينوأسند،ياقوتي

رغبَوقد.الهياجصيعالطباعحادالمنظركريهوكان.الممقوتبالتعص!بهذا

الحنفي.المذهبفيمحمدأالسلطانَ

وتد؟هومذهبكما:يسألهحتىأحدعلىالسلاميرذلاتعصئبهلفرطوكان

.(T)(هـ151-4.0)الميبديالملكخطيروزارةفيالأميرهذاتوفي

)ساعيلابوالدينهومؤيدالكاتبالطغرائيإساعيلبأبيالمقصودولعل

عمولدَالذيوالملكالدولةبصفيالملفب،الأصفهانيالطغرائيعليبنحسين

هـ.453

يعملوظل،الملكنظمخواجهعهدمنذالسلاجقةبديوانصلتطبدأتوقد

نظمبنالملكمؤيدعنحديثناأثناءرأيناوكما.وأولادهالخواجةإمرةتحتبه

عمملكشاهعينهأنبعدالطغرائيإسماعيلاباعنهالخواجةهذاأنابفقد،الملك

AIAI-نظمهاالتيوالمراثيالمدائحفشكتو."3)ْ"ءارغطلاوالإنشاءلديوانرئيسا

فهر،(جوزجان)صحتهاانولبدو،(،جرزقانالكاتبلعمادالمطبرعةالشخةفيالكلمةوردت(1)

تضهاسورةاماكنمنجزءاكانتجوزقانوان،خراسانياكانالعميدمحمدأأننجفهبقول

الاسم.بهذامكانبأعرهاخراسانبلادفييوجدلاينما،همدان

(Yعمادالكات)109-113_1-.،صc1.1.

وألقابه،الملك31وقصمنالجلبالقلمةل!بلافوقالمناضيراعلىفيتكتبالتىالطرة:الطغراء(3)

.(4:51الأدباءمعجم)الطرةمنمحزفةأعجميةكلمةوهي
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معظمأقذلكالىيضاف.بأشاذهارتباطهعميقعنالملكمؤيدحقفيالطغرائي

أبيالدولةوكمالالملكومجدالملكومؤيدالملكنظمالىموخهةكانتمدائحه

الىةهًجومكانتأنهاأي،الرؤساءشدالمحاسنأبيالملكمعينوولدهالرضا

مسعودوالسلطان،ملكشاهبنمحمدللسلطانثم،الأولالمقمفيملكشاهوزراء

بعدهم.منمحمدبن

،ملكشاهوفاةبعدأصفهانفياتروىقديبدوماعلىالطغرائيوكان

الملكخطيروزارةوفي.والأدببالعلمفيهااشتغلطويلةفترةذلكعلىواستمر

الراحلللأميرخلفاليكونالوزيراختاره،هـ(151-405)مرةلانيتولأهاالتي

حتىالمنصبهذالغلوظل.والطغراءالالاءوزارةفيالطغرائيالعميدمحمد

ذيمنوالعثرينالراجحتىالقعدةفيأواسط)منالدولةربيبالوزارةتولى

رجالمنالمغرضونائهممحمدالسلطانمرضوخلال.هـ(511عمالحجة

الطغرالييحسدونكانوافقد،السلطانصدروأوغروا،بالسحرالطغرائيالبلاط

الطغرائي،سحرعنناجممرضهبأنالسلطانأوهمواوقد.وجاههعلمهعلى

الصدارةمنحديثاعُزلقدكانالذيالملكلخطيرمنصبهوأسند،دارهفألزمه

كفايته.لعلم

عمالصدارةمنصبفيالطغرائي...محمدبنمعودالسلطانوعين

التيالحربفيمحمودجنديدفياسيراوقعاذ..بهيطللمالأمرهـولكن514

وزير-ال!ميريىالمككمالقموقدهـ.514عممحمودواخيهمعودبيندارت

معجمكتابهفيياقوتذكروقد.الإِلحادبتهمةالفاضلالرجلهذابقل-محمود

ابنفعلوكذلكهـ،515عمفيكانتالطغرائيوفاةان(4:52)الأدباء

.خفكان

،"العجملامية"باسمالمعروفةالقصيدةصابهوالأصفهانيوالطغرائي

وكان،وغيرهماوالكيياءبالفلسفةأي..الأوائلبعلومكبيرأاهتمامأيوليوكان

كتبمعظمعنهمخذثتوتد.والإلحادبالحرلهأعدائهاتهمسببهذا

موضوعه.فيالحديثنطيللنلهذا،التراجم
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افثرلإا-د

عهدفيالمنصبهذاتولواالذينالم!ثرفينعنكافيةمعلوماتيدنافيليست

أحمدبنعليالملكبكماليتعلقفيماالااللهم000(1)ملكشاهبنمحمدالسلطان

عنه:نتحدثسوفلهذا،السميرمي

السميرميأحمدبنعليالملككمال

يشتغلأبوهوكاز،بأصفهانسميرماهاليمنالسميرميأحمدبنعليكان

التيملكثاهبنمحمدالسلطانزوجةكهرخاتونأراضىبزراعةويقوم،بالزراعة

السفرمنيكثر-والدهشؤونترتيببغية-الملككمالكانولذا.سميرمفيتمتلكها

محمداختارهوتد.الطغرائيالعميدمحمدالأميرأيكهرخاتونوزيرلمقابلة

كاتمااتخذهالكفايةفيهلمسوعندما،الشخصيةأملاكه)دارةفيعنهنائباالطغرائي

وزارةفيوكفيلاعنهناثباعئنهللعمادةبغدادالىسافركلماوكان.لأ!راره

محمدالمعروفانعرأنالكاتبلعمادالخريدةعن(343و6:1،3)الأدباءمعجمفيياقوتبنقل(1)

عمدالسلطانبمملكةالإشرافمنصبفيعمرهآخرفيغينتدهـ(507)توفيالأيوربأحمدبن

نمورايالملكخطيرأثدالدولةرجالمنغيرهمعالوزارةدبوانفييحضروكان،ملكاهبن

ومعين،الأعنهاكيالطغرافىكلبنحينالدينمؤيداساعل!.او،اييحينبنمحمد

وقد.خالدبنأنوثروانالدينوثرف،الكاثيعموبنفضلبناحمدالملكمختصالدين

محمداللطانحغرةفيقدمبهعليقفيوماوكان.هذاعملهيزاولوهوالأيوربسم

منالعثرينالخميصيومفيماتحيثفزلهالىوخمل،المبإثيرالأرضعلىفمقط،بأصفهان

:يقولهذاوفي.الأولربغ

واباصالجودأرجاثفيميْيخورواقهمذالعدلبحيثوقغا
الناسهية-نرطمنله-مخرمحمدالملوكابنالريروفوق

لشاسالجاضنفزعيردوانلهقدميخاتيمافخامرنى
الراسالفععنفيهينبلم)ذاحفهلانوتهمقموذاك
اكياسأفاضلتْلزوكمعثارلمقوليفلشىرجليعرتلن

-256-

http://www.al-maktabeh.com



ثروةجمعأنبعدالعميدالأميىمنصبينالأنالملككمالواستطاعكهرخاتون982،1

اختارتهوقد.ومزاجهاكَهرخاتونعقليةعلىكبيرةسيطرةلهوأصبحت،طائلة

الكاتبعمادعئمعزيز-حامدبنأحمدنصرأبيعنبالنيابةلوزارتهاكهرخاتون

كفاءةالعميدالأميريفوقأنهراتانبعد-السلاجقةتاريخصاحبالأصفهاني

الوزيرهذاوأصلح.السابقمنصبهمنمحروماالعميدالأميروظل+وخبرة

عهدفيعظئمااختلالااختلأنبعدالخاتونديوانثؤون-تامةبكفاءة-ونائبه

اليهعهدأنحذالىالسميرميالملكلكماشهرةذاعتهنا.ومنالعميد)2(الأمير

حينالوزارةالدولةربيبتولىولما.لهالتابعةالإِثرافبوزارةمحمدالسلطان

..الملكمختصبحبسانحرضونالبلا!رجالوقم،المرتمرضُمحمداداهم

ربيبكانولما.أيضاالاستيفاءديوانرياسةفيالملككالالدولةربيبعين

مهامشؤونأزمًةأعبحتفقد،الأعالتصريفعنعاجزأضعيفأرجلأالدولة

فيوالعقدالحلصاحبالحيقةفيوصار،السميرميالملككماليدفيالديوان

الملكية.الشؤون

ولما،الأعمالكافةعلىالملككمالاستولىمحمدالسلطانتوفيأنوبعد

فيالملككمالبقي-أبيهمكانهـ-511عممحمودالدينمغيثالسلطانتولى

وذلك،واحدبيومالثانيبغرشهريه!نيأنقبلالدولةربيبماتانالىمنصبه

35عمفي I.السلطانبينوقعتالتي)ساوةمعركةعلىسابقةوفاتهوكانت.هـ

بوزارةالملككمالاستقلالدولةربيبماتفلما،(2)أيمبثلاثة(وسنجرمحمود

.محمودالسلطان

عنداخبارهبقيةنوردوسوف.الملككالالباطنيةهـطعن51ءعموفي

الدركزيني.القاممابيالخواجةعنحديثنا

(iعمادالكاتب)913-11!عى4.

هـ.513عمالأولىجمالىمنالثانيفي(2)
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الجيوشعرضديوان/هـ-

معلوماتلدينا،ملكثاهبنمحمدالسلطانعهدفيالجيشلعارضىبالنسبة["83]

أسماؤهم:التاليةعن

:هـ(050-498)يبَالاالملكسعدوزارةفي.

الأصفهاني.الكافىبنالملكعزثمالقمىَالمفاخرأبو:أولأ

:هـ(504-050)الملكنظماحمدالدينقولموزارةفي.

الكبير.الملكنظمبنالملكشمسبعدهومن،خالدبنأنوشيروانالدينثرف

الملك:خطيروزارةفي.

المهفة.تلكأسندتلمننعرفلا

الكاشانىالفينيخالدبنوانانوثرالدينثرفنمرأبو

الحضرةسديدة

عارضمنصبمنمدةبعدالقمىالمفاخرأباالآبىالملكسعدعزل

فيهذاالملكعزوظل.الأصفهانيكافيبنالملكعزإلىوظيفتهوأسند،الجيش

هـ050عمشوالشهرحتىظلأنهأي،الملكسعدصلبتاريخحتىمنصبه

.التاريخنفسفيشنقاالديوانعمالمنآخرينوثلاثةهومحمدالسلطانقتلهوقد

ثرفنصرأبيإلى-الجيوشعرضأي-منصبهوأسند،الملكسعدفيهقتلالذي

الكاثاني.الفينيخالدبنثروانأنوالدين

الجيوضعرضمنصبالوزيرهذاأسند،الثانيالملكنظموزارةوفي

خالد.بنأنوشروانمنبدلأالملكنظمخواجهبنعثمانالملكشمسلأخيه
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أخيهمنأخذقدالملكنظمأحمدالدينقوامالوزيراننفسهثروانأنوويقول

الخزانةالىالمبلغهذاحؤلوانه،المنصبهذامنحهلقاءدينارألفيمبلغ

منويفهم.بكاشانفينتريةأهاليمنأصلاخالديتوأنوشروان.(1)السلطانية

الديوانمحرريمنومحررأالرسائلكتابمنكاتباضبابهفييعملكانأنهالقرائن

فيهيثق،الملكنظامخواجهبنالملكبمؤيدالارتباطوثيقكانوأنه،الملكثاهي

هذاوزارةأيمالإِداريالجهازفييعملكانأنهالقرائنمنيفهمكما.الثقةكل

4الحبةفيمن)بركيارقعصرفيالخواجة184 8V4صفرهـحتى AA)وأنه،هـ

هـ،488عمصفرمنالسابعفيولثىبركيارقبيندارتالتيالموقعةحفر

قدأنهأيضاالقرائنوتفيد.وبركيارقالملكمؤيدوانتصارتتشبقتلانتهتوالتي

شُغلحيثالبصرةإلىذهبأنهحدإلىهـ،494عامالملكمؤيدلقتلكثيرأتألم

المرتبطةوالفتنوالص!غبالغوغاءعنبعيدأوالأدباءالثعراءومباحثةالأدببقراءة

محمدأبو..هناكعرفهمالذينالمثماهيرالفضلاءجملةومن.الحكمبث!ؤون

باسم"الحريريمقامات"المشهوركتابهألفالذيالحريريعليبنالقاسم

علىمحمدوجلوسبركيارق!وتهـبعد498عميفو.دلاخبنأنوشروان

البصرةفيانزوائهبعد-خالدبنأنوشروانَالجديدالسلطالطاستدعى،العرش

بعدالجيوشعرضمنصبإليهأسندكما.خزانتهأمرإليهوأسند-سنواتئلاث

شقيق-الملكشص!أنغير.الأصفهانيالملكوعزالآبىالملكسعدل!قم

قلنا.كما،المنصبهذاشَغَلمامرعان-الجديدالوزير

بالنيابةالصدارةمنصبأنوثروانتولىالموتمرضيغالبمحمدكانوبينما

المنصبهذاشغلقدأنوثروانوكان...الملكخطيرعزلحينقصيرةلفترة

بعهدمضلأخالدبنأنوثروانحياةعنبقيوما.الملكخطيرعهدفيبالنيابة

محمودجهازفيأنوشروانوزارةوفترة،مسعودوأخيهمحمدبنمحمودالسلطان

بحثنا.نطاقعنخارج..ومسعودالمسترشدوالخليفة

؟عىَ،الكاتبدعما(')
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خاصة-المعاصرينالشعراءبعضويؤكدهـ.532عمأنوضروانتوفيوقد

الساساذِش)9(أيا!امرةنسلمنأنه-الخاصمادحهالأرجانيالقاضى

أواسطمنالسلاجقةتاريخفيكتابوله،المهرةالفرسكتابأحدوأنوشروان

علالكتابهذاويشتمل.ملكشاهبنمحمدبنمسعودعهدحتىالملكنظمعهد

قد،والديوانداخلالسلاجقةجهازفييعملكانأنأيمحياتهحولمذكرات

نموذجوهو،الفتور"زمانوصدورالصدورزمانفتورفيالمصدورنفثة":اسماه

بالأشعاريزخركانالذي-الأصليمتنهلكنالفارسىالالاءنماذجمنجيد

الذيالسلاجقةوتاريخُ.الحظلسؤضاعقد-الشعراءقدامىلكبارالفارسية

إنثاءمنكثيرةاضافاتمع،العربيةالىالكتابلذلكترجمةالكاتبعمادوضعه

.عماد)2(

،أصفصبرسُرا!بي

*ا،ط"كاأر!أ!اي!!اايخمايىصس،

"،

وقد.م652،م226عاميبينماالفترةفيوذلك،)برانفيالأث!كانيةالدولةبعدالاسانيونحكم(9)

.(اترجم).العربيدعلدولتهمدالت

بعدها.وما21ص،القزوينيكتهااليالقديةالتاريخيةالمقالةأنظر(2)
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8Eالملكنظامخواجةبنعثمانالملكشمس،أ

وحدث.أبيهوزارةمنالأخيرةالفترةفيمرويحكمعثمانالملكشمىكان

أمراءخاصئةوهومن،قودنالأميرالمدعوالمدينةهذهشحنةوبينبينهنزاعشثأن

فترةبعدسجنهمنتخلْصفلما،وحبسهعبالملكشمسفقبض...ملكشاه

الىالملكوسعدالملكتاجالسلطانفأرسلشاكيأ،السلطانالىذهبقصيرة

بأنفيهاوطالبه،الحدتجاوزهسببعنفيهاسألهالتيالمعروفةبرسالتهالخواجه

بدايةالحادثةهذهوكانت.قبلمنكتبناهالذيالنحوعل...أنجاءهيؤدب

.معارعه)2(ونجاحالخواجةمنزلةانحدار

الملكنظمأحمدالدينقوامأخيهوزارةبدايةفي-الملكشمسأنسابقأقلنا

الجيوشعرضوزارةفيخالدبنأنوشروانمكاناحتلقدهـ-005عمحواليأي

شمسظلوقد.دينار0020قدرهبملغلقاءملكشاهبنمحمدالسلطانعهدفي

الاني.الملكنظمصدارةمدةطوالهذامنصبفيالملك

الملكخطيروأخذهـ،554عمفصبهمنالانيالملكنظمعُزلوحين

الملكخطيروزارةفترةطوالالسجنفيفظل،الملكشمسبحبسىقم..مكانه

خطيروزارةسقطتحينحبسهمنتخفصوقد.سنواتسبعاي(450-511)

.تقريبأ)2(شهورثلاثةمحمدالسلطانموتقبلوذلك،الملك

محمدبنمحمودالسلطانهـوهزيمة513عموقعتالتىساوةمعركةوبعد
فَحص"

وحعدالملكجمال)بن-خطأ-نثياعنرحيثهـ،485عمحوادث،الأثيرابن:انظر(1)

.YAD-279ص،اللفتجارب،الخواجه

.419ص،الكاتبعماد(2)
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[187]

عثمالبتعيينالخاصةسنجر()مناشيرفرماناتوصدور،سنجرالسلطانأمم

الاستيفاءوزارةمنصبتولى..الرزاقعبدالإِسلامشهاببقلمالعراقديوان

علىبناءالملكشمسُسنجرووزيرالملكنظمالخواجةأخيابنمحمودللسلطان

.(؟)ووزيرهالسلطانطلب

نصبهـ،515عممحمودوزيرالسميرميالملككمالطُعنوحين

الملكنظملخواجهالخامسنبِإلاوهو،لهعدرأالملكشمسَمحمودُالسلطالط

الملكفخر:الآخرينإخواتهبعدالسلاجقةلسلاطينالصدارةالىيصلالذي

(T)الملكوضياءالملكوعزالملكومؤيد

كانالذي-الاستيفاءفصبأشد،للصدارةالملكشمساختيرأنوبعد

ورغمالكاتبعادعم،الأصفهانيحامدبنأحمدنصر(بيالدينلعزيز-بعهدته

بأنفبدأ...والرفعةالجاهيهوىكانفإنه...الفاضلالعالمالرجلهذاكفاءة

كانوقد،نهشأمنوصغرقدرهمنوحطًالسلطانعينفيخالدبنأنوثروانحفر

منصبأخذفيفكرثم.بغدادفيويقيمالجيوشعرضمنصبوقتهالغ!ثي

الأمربادىءيشغلكانالذيالدركزينيقوامالقاسمأبيمعفاتخد،الملكشمس

بنأنوثروانمنبدلأالجيوثىعارضمنصبثم،والطغراءالإِنشاءمنصب

(1)

(2)

Iص،المرجعنفى yA.

بانتقولالمراجعبعضكانتوإن،المراجعمعظمثيركمابنات4،ذكرا92:الملكنظمأولاد

عدبكرابوالملكمؤيد،عليالمظفرأبواش!فخر:الذكورأضهرأساءوهذه.8ابخاتعدد

عز،الرحيمعدالفتحأبوالملكبهاء،نثيالملكشصى،أحمدالدينقوامالملكضياء،اللْه

خمةبلغوقد.نصورالأمير،القاسمابوالملكعماد،محمدأبوجعفرالملكجمال،حينالملك

الدولة.ناعبأعلنهم

حياةعنفعهمبشطعلملكنه،العلماءومجالةوالمطالعةالدراسةعلىأنجاءهيحثْالملكنظمكان

الجيوشوجرذبلالآخرعلبعفهموتآمرالوزارةعلىينه!المراعدفيوقد.والدعةايرف

ذلكومع.منهمبايعازالباطيةأواللاطينيدعلىبالقلمعظمهمأمروانتهى.لمحارقي

وليرانالعراقفيوالروا،أبيهموفاةبعدالزمانمنترنحواليالمناصبيوارئوناضروا

الهاديعد.د؟الملكنظممادة-93عى3بالإسلاميةالمعارفدائرة:أنظر.(المترجم)

.478عى،القاهرةجامعة،دكتوراهرسالة:محبوبة

+262-

http://www.al-maktabeh.com



.1188

حجةالكفاءةوعدموالحرصبالظلميتئمالذيالملكشمسمسلكوكان.خالد

يدهما.فيبالغة

كمالأموالمصادرةهيالملكشمسخطواتمنالأولىالخطوةوكانت

يعملكانالذيالأصفهانيكافيبنكاملناثبهذلكفييعاونه،السميرميالملك

كمالأتباعمنالعديدحبسالىالملكشمسعمدثم.ذلكقبلالملكلخطيرنائبأ

تحتالمدينةتلكخرابفيفتسئب،شروانفيالحربإلىالسلطانوخرجالملك

رجالبعضأغراهالتيهذهسفرتهعلمحمودنعثمالسلجوذسنالعساكرأتدام

تطالبهسنجرالسلطانمنرسالةجاءته،الأثناءتلكوفي.بهابالقيمبلاطه

أبووكان.جزاءهليلقىخراسانإلىالاضطراباتباعثالملكشمسبإرسال

الىعمدوقد.الطلبهذاعلىسنجرالسلطانتحريضوراءالدركزينيالقاسم

الىموفدأالدركزفيأيوكان،محمودوبينبينهالسفارةبمهمةقيامهأئناءتحريضه

.محمودقبلمنالغرضلهذاخراسان

السلطانُقتل،الأصفهانينصرأبيالدينعزالمستوفيمشورةعلوبناء

الدينعزلدسائسالميدانفخلا،البيلقانقربالملكشمسبسيفهمحموذ

عمبعدهـ،517عمالأولربيعفيالملكِ!صشمصرعوكان.والدركزيني

رأسجمجمةفيالخمرشربقدمحمودأانويقال.الوزارةتوليتهمنعلموبضع

.(1)قتلهبعدالملكشصى

الذي-الملكنظمخواجهبنالملكشص!عثمانالكبيرالخواجهوكان

ممدوحيأحد-طبعهوحدةباستدادهاشتهروالذي،(2الملوكشمسيدعونه

الثاعرهذانظمهأوقطعةقصيدةأكثرمنوتوجد.الأرجانيالدينناصحالقاضى

تاله:ومما.مدحهفي

الرواحطرفغدوهايسبقأنيُقبيعثمانَتزرلمان

.2(8ص،القلانيابن،949ص،)9(عماد

الأرجافى.القاضىاضعار،القلاني)بن:انظر(2)

بمحا؟463"
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[89،]

شارفتاإذيهايدأنكأ

**!يه

همةذوالصدررحيبصدز

نفعهوفيشمسسرجهفي

قسطلااكتنفالماشمسان

***

العلىاختتمبعثمانعاد

يه!يه*

الورىملوكشمسيالولاك

!ية!يهيم

أيضا:مدحهفيالأرجانيقاله

اثرهافيالتخفصوكان

تزللممدالخلايقكرام

عصرِهُمُأيمكلوفي

نامَزلالآلىختمفضضنا

العروقثمارمنهاطالفإن

العلىل!ماءأنجمُهمُ

***

المرتجىلملكاأيهالاأ

الظبىمنكبالعزالْممضت

وا،الملكثمىوالدالملكنظمخواجهيعني(1)

.()المترجم.الملك

.Ar-80ص،الأرجاكطديران(2)

-264-

احلقدبايزةفاءهفنا

طاحالمعالينيلإلىله

فطاحمنهاالورأطاعشمس

الاحالسماحلآفاقبه

الافتتاحبالحَسَن)؟(بداكا

(2)افتتاحالرجاءطرقفييبقلم

اسحاقهاآلعلىثناءً

خلأقهاحكمجرىكذاك

سباقهاأؤلالمجدالى

أعلاقهانفائسفكانوا

أعراقهاطبمقتضىفمن

لآفاقهاشمسوعثمان

ثغور

السهم

قهااغلاو

قهافوابأ

نظمعليبنالحنعليأبر:الكاملسمه
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قهاسواأبتنفيقعنيتلعلوماكساديترأولما

**8

فألقت

وورثتها

شارد

ةًنس

أنجائها

بيكأمن

***

قهامرالفآتوشرد

قهاخلابأنفساطبتفما

إرهاقها)2(دونالعدىتذودالهدىلدينظهيرابقيت

!ب**

:الأولبيتهافييقولغراءأخرىقصيدةوللأرجاني

العانيالدنفعلىتُبقىلافواتِكأجفانبيضأمفنبيضأجفانأ

الملك:نظمخواجهبنالملكشمسمدحهفيويقول

عقيانطوقلئاتهعلىكأنعثةحالوبحرالغرباقول

الرانىللناظرلاحهلالأمبداغشائهاخلالمنمراةأحرف

عثماناسمحروفمنبآخرحرفموسَأأمىالدؤارالفلكأم

بنيرانووسمبأنوارفوسمدائماوالخيلالأفلاكيمتطيفتى

*عة!يه

(؟)كيرانذوائبوفدزعزعتلماوجودهالملوكشصىندىولولا

به:حاقومانكبتهفيويقول

داشمسرأسغداقالوالماقلت

ال!علمبهذاكل

فصبراكانحيثالآنومن

.284-281ص،الأرجاكيديوان(1)

.،.3-399ص،الأرجانيديوان(2)

-؟!ل!ل!5-

الفيافيمتونيطوىنرداصُلك

خافاللَهعلىومااعتقاديء

كافيللعبدفالتهخيىاوارج
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قارأسهعقدةكان)نما

فاعلمالشمسقارنالرأسواذا

!يه8عه

بانكساففآذنتشمسارن

بالإِنكشاف)9(الإنكساتبُدكل

ثم

A
،

"د!aط،!!ء!ث

آ
ص!بب!ق

ا+ين

.274ص،الأرجافىديوان(1)
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[92،]

ملكشاهبنسنجرديوانوأصحابراءوز

عهدهوولايةامارتهفترةفي

هـ(511-490)

سلطنتهفترةوفي

هـ(552-511)

***

سنجرحياةخلا!ة

منرجبشهرفي،سنجارمدينةفي-المؤرخ!نبينخلا!علىس!جر-ولد

سنجرأسماهملكشاهإنويقال.(1)ـه479عاموهـأ477عمهـأو471عام

سنجرأنالفداأبوويرى.شكولامنحوتتعليلوهذا،ولادتهمكانالىنسبة

الحربة.قاذفيبدوفيما-تعنيوأنها،تركيةكلمة

أنهغير،هنَؤدمنالمؤرخينبينمنوقلً،أحمدهوالإِسلاميسنجرواسم

الخليفةوزيرالىالسلطانبهابعثرسالةومنالأثيرابنشهادةمنلنايتأكد

أبيالثانيابنهوفاةبعدالاسمهذاولدهعلىأطلققدملكشاهويبدوان.المستظهر

هـ.81iعمأحمدشجاع

محمد،السلطانأمنفسهاوهي،سفريخاتونالدينتاجهيصنجروأم

،الخلافمدةطوالبركيارقضدمحمدالشقيقأخيهإلىمنحازأسنجركانولهذا

نأ-والراونديالأثيروابن"التواريخ"لبصاحبالقزوفيبحىويؤيده-الراجفهاجيذكر(1)

عمولدانهابخدارييؤكدينما،م971086،هـ=عمالصغرىبآشاسنجارفيولدسنجر

flهـ=472 - vi(المترجم).

-؟2؟ال-
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[193

يكبركانالذي-محمدموتوبعد.سلطنففترةطوالطاعفعندَحيلمأنهكا

أبنائه.علحمايتهالأخيربطسنجر-

الفتحأبيالدولةمجيركياوزارةفي(2)خراسانإلىسنجربركيارقأوفدوقد

ملكشاهموتبعدنثبتالتيالفتنهـليخمد049عمالأردستانيحسينبنعلي

حكومةولاْهثم،لملكشاهالتابعينالأمراءوبعضأرغوأرسلانثورةأيموفي

الدين.وناصرالملكلقبىمتخذاًمروفيسنجروأقام،العامنفسفيخراسان

إلىهـوبئ493عمالملكمؤيدووزيرهمحمدأخيهاممبركيارقفروحين

وهزمهما،المذكوروالأميرهولقتالهسنجرسارع..خراسانفيحبثىدادالأمير

بولايةورضى.بركيارقطاعةعلىسنجرخرجيومهاومن.نفيمعأ

المستظهرالخليفةوافقوقد.بركيارقمنبالسلطنةأحقيتهاذعىالذيمحمدعهد

عبمالحجةفيفيبغدادالىتوخهاحينمحمدأخيهولقبسنجرلقبعلى

استقر،رسميةبصفة!ثالعمعلىمحمدوجلسبركيارقماتوحينهـ.494

يأالسلاجقةممالكمنالشرقيالقسمعلىإمارتهفيسنجرالدينناصرالملك

عهدوليذلكجوارالىوكانكاشغر.حتىوتورانالنهروراءوماخراسان

بقليل-أخيهوفاةقبل-اليهضَمًوقد.محمدالدينغياثشجاعأبيالسلطان

بهرامشاهونصب،للسلاجقةخاضعتينالوقتذلكحتىتكوناولم،وكابلغزنة

.البلادتلكعلىملكا

لقبنفسهعلسنجرأطلقهـ،511عمالحجةفيفيمحمدماتوحين

الأمرنافذحاكماوصار،والدينالدنيامعزأيأبيهلقبيلنفسهاتخذكما،سلطان

صارواوأمرائهمحمدأخيهوعئمالالخليفةلكن.(2)السلجوقيةالممالككلعلى

1هـ=049عمخراسانعلسنجرأخاهبركيارقنصب(1) 09 vتويةقبلنفوذههذاووطد،م

.1,1عموطخارشانترمذففتح،اللطنة , A =1fعمالهروراءماعلنفوذهوبسطم

أرسلالاههزمأنبعدغزنهفتحأنهكا.قبلهمنوالياعليهاوعينم1101هـ=495

.()المترجمم1917=ـه51(عمالغزنوي

بسلطنته،الخليفةاعرفلمحمودالأمرتمامْلف،محمودانجهيخلفهبأناوعىتدمحمدكان(2)

-268-
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رفعكما،كثيرةاوقاتفياللاجقةممالكمنالشرقيالقسمفيله)زعاجمصدر

هؤلاءلقمعالعراقالىخراسانتركالىاضطرهمما.العصيانعلمأخيهأولاد

.خراسانالىعائداكرالعصاةومعاقبةالأدعياءاخضاعوبعد،اولثكوتأديب

وماخرامانأنيرىس!جرأحمدالدينمعزالحارثأبوالسلطانكانلقد

هذاوكان،مملكتهمنالحقيقيالقسمالواقعفيتشكًلوتركستانالنهروراء

كبارضددفاعهحولهويتركًز،اهتمامهبكليستأثر-النظرةهذهعلىبناء-القسم

وسمرقندكاشغرخانيةأمثال..الأنحاءهذهفييقيمونممنالأدعياءوضدأعدائه

..خوارزمثاهأتسزالدينوعلاءالغوروسلاطينوالقراخطائيينوالكورخانيين

علىسنجرسلطنةفترةانقضتوقد.(1)عصيانهعنيكصيكنلمالذيربيبه

فيتسببتاموقعتينفيالاحروبهكلفيالنمرحليفهوكان،معهمالصراعفيطولها

وفقدسنهكبرأنبعدخاضهاالتيثانيتهماخاصة.."الأمرحيقةفيشوكتهكر

المريرةهزيمتهمنوجيزةفترةبعدنحبهسنجروقضى.الصمودعلىوقدرتهجلده

.هذه

كورخانوبينبينهدارتالتيقطوانموقعةهيالموقعتينوأولى

هـ=513عممحمودأوحارب.اللاجقةوانقم،سلطانانفهونمبسنجرفعارض

الخيفةبهواعرفهمدانسنجر.ودخلالىأصفهانللفراروالجأهصاوهفيعليهواتعرم1919

وعدثم.م1911عمتجمبرمنهـالرابع513عمالأولىجما!ىمنوالفرينالادسفي

كالاحمد.د:انظر(المترجم)سلطانبلقبيحكمهاالعراقفيعهوأنابهالعهدبولايةمحمودا

.ه-ه3ءصم1975الكويتطغ،والحفارةاياريخفياللاجقة:حلميالدين

1138عمفيفهاالأولىكانتمراتعدةنجرحاربه = Corrنميبمنالصروكانم

العفويالبالطاعةويعهدالاستعطافالىيلبئمرةكلفيأتزوكان.دائماشجر

.()المترجم

أحاءعلىوتقف،الموضوعهذاحولالكثيرلعرتبعدهاماو56صالابقالمرجعأنظر

.المصادرمنالعديد

أخيهقبلمنخراسانملكتوليفذمعركة99خاضشجراناتاريخكتأصحابيذكر

فيالاهزيمةبهتحلولموهنفهايمبلم،حكمهمننةأربعونانقضتأنإلىبركيارق

.(اترجم).والغزالخطايخهماهزمهاثينمعركتين
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العسكرفيهاتعرًضوقد،سمرقندتربهـ-536عممنصفرفي-القراخطائي

الكثيرالكافرالقراخطائيوألحقَ،أمرائهمنالعديدوقتل،منكرةلهزيمةالسلطاني

.(2الهروراءوماالإِسلاميةبالبلادالضررمن

المحرمشهرفيوذلك،الغز)2(وطائفةسنجربينفكانتالثانيةالموقعةأماأ194]

جمادىمنالسادسفيالسلطانأمرمنالطائفةتلكتنًكمتوقدهـ.185عممن

جميعفيالغزوانساحهـ.551عامرمضانشهرحتىأمرهافيوبقي،الأولى

ويخا.والأمراءوالعظماءالعلماءمنالعديدوقتلوا،وخراسانالنهروراءماأنحاء

العاممنالأولربغفيليموت(3)قبضتهممنسنجرفرًهـ،551عمرمضان

تعرضماوكثرةهَنسبكبرمتأثرأ...فرارهمنأشهرسبعةبعد(4)(ـه552)التالي

منعدد-وسلطنتهللعهدوولايته)مارتهإبانلسنجر-وزروقد.نكباتمناء

هم:الوزراء

هـ(049عام)فيالأردستانيحسينبنعليأبوالفتحالدولةمجيركيا-1

سنجروأن،المذكوريخالارقبلبدأخطائِسوالقرهسنجربينالمراعأنالمؤرخينبعضيرى(9)

عفوهمنيثوافلما،لهتابعةماطقعلىلإِغارتهمبم1140هـ=535عمهاجمهمالذيهو

آلافسنحرفقدوقد.سنجرمملكةمهاجمةعلىحرضهمهوالذياتسزإنو!قالي.لهصمدوا

.(المترجم)الأيعردروجتهووقعتعالمألفعرواثنيوالرعيةالجند

السيربIVYصالصدورراحة،69-56صوالحضارةالتاريخفياللاجقة:أنظر

،9.ص2)صايراندرأدبياتتاريخ،253صسلجوقآليختار؟(509ص2)ص

.61<وحاضرهاماضيهاايران؟(23ص91)حالكامل؟(91

الفصل-الثانيالاب،والحصارةالتاريخفيالسلاجقة:الى)رجعالغزعنالكثيرلمعرفة(2)

.الادص

الهربفيساعدهمنحولواحتلفوا،الأسريسنجرقضاهاالتيالفترةحولالمؤرخوناختلف(3)

منه.بدلاْايدليحكمراأسرهفرعةالكثيرونانتهزوقد.الغزأيصرفيزوتجهمرتبعد

.()المنرجم

.65-62صالابقالمرجع:انظر،الموفوعهذاالكيرحوللمعرفة

فيودفنم1579هـ-552عمالأولبغرمنعثرالحابالبتيومفي،مروفيوفاتهكانت(4)

والأخبارالمنظوماتمنالعديدوفاك،الآخرة()داروأساهاالمدينةتلكنجاهاتدكانمعْبرة

.66-65صالابقالمرجع:أنظر(المترجم).والمكانالتاريختؤكد
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-490)الملكنظمخواجهبنمظفرأبوالفتحالديننظمالملكفخر-

.هـ(151-050)الملكفخرخواجهبنمحمدالدينصدرالملكقوام

-511)الملكنظمخواجهأخيإبنالرزاقعبدالإِسلامشهابالملكنظم

.(ـه515

-515)القفيى!يعبنعليبنسعدطاهرأبوالدينثرفالملكفخر

.هـ(516

-516)الدولةمعزالكاشغريبكيبغوسليمانبنمحمدالديننظم

.هـ(518

.هـ(521-518)الكاشيمحمودبنفضلبنأحمدالملكمختصالدينمعين

.هـ(526-521)المروزيتوبةأبيبنمحمودالقاسم(بوالديننصير

.هـ(527-526)الدركزينيآبادىأنىالقاسمأبوالملكتوام

-528)(2)الطوصيالملكنظمبنالملكفخربنطاهرالدينناعر-

.(ـه548

31هـ-548عمالوزيرهذاتوفي(1) 1 oقدنيابورأمراءكانولما.الغزأمرفيسنجروكانم

وزيرلهوزرفقد،سنجرعمهمكان.اللجوقيمحموداللطانابن-""سليمالاهنموا

.()اترجم.الابقالرزيرابنوهرطاهربنالحنأبوعليالملكنظمهوجديد
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[195]

وزراءسمنجر

ملكشاهبنسنجرالسلطانوزراء

الأردستانيحسينبنعليالملكمجير،الدولةمجير-كيا1

(خراسانامارةفيلسنجريروزوأول.ملكشاهعهدفيوالطغراءالرساثليرز)و

الذيالزوزنيمختاراحمدبنمحمدجعفرأبيالأديبالملككمالموتبعد

ملكاهالسلطانهـ-أسند476عمفيوالإنشاءالطغراءديوانرثاسةتولىقدكان

خاصةأحدافيازيفيروزخسروبنمرزبانالملكتاجالغنايملأبيالمنصبهذا

أباالدولةمجيركيا،الغنايمأبوواخنار.ساوتكينالدولةعمادالدينقطبالقائد

الديوانرسائلكاتبالدولةمجيرفصر،عنهنائباالأردستانيحسنبنعليالفتح

.الملكاهي)9(

هـ049عمخراسانحكومةفيسنجرالديننهمرأخاهبركيارقعينوحين

حسينبنعليأبوالفتح-الأثيرابنقولوفق-اسمهشخصالوزارتهالأخيراختار

شبابه.فيسنجروزارةيتولىشخصأولبذلكفهو،2)الطغرائي

الىالإِشارةهـعند497عمحوادث)فيالأثيرابنيهمميهالذيوالثسخص

كياسوىيكونأنيمكنلا،الطغرائيالفغالمجيرأبو:باسم(سنجربامرعزله

الرسائلكاتب،الأردستانيحسينبنعليالفتحأبي(الملكمجيىو1)الدولةمجير

منويبدو.الشيرازيالغنايمأبيالملكتاجومرؤوس-ذكرناكما-ملكشاهأيم

عهدفيالوزارةمنصبأن..للمعزىقصائدومن،بيهقتاريخفيوردت)شارة

.16ص،الكاتبدعما(1)

هـ.049عمحوادث،الأثيرابن(2)
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ز

هذايشغلظلوأت..(\الأردستافي"كيامجيرالدولةنصيبمنسنجركان

الملك.نظمخواجهبنالمظفرأبوالفتحالملكفخرخواجهاحتلًهأنالىالمنصب

خلالحياتهالىفيهاأشار،الدولةمجيرمدحفيقصائدسغالمعزىنظموقد

.الموضوعاتبعضعنلناتكثفوهي،سنجروحكمملكشاهحكمفترة

سنجر:الدينلناعرالدولةعضدالملكباستضافةيتعلًقفيماالمعزىيقول-1

مجير.ضيف..الدولةعضد،الوزيرضيفالسعيدالمثرقملك-

المنير.القمرإضراقهيستمذالشمسومن،شمسالمصرقوملكقمرالوزير-

.المطير)2(السحابجواهرمصدروالبحر،بحرالدولةوعضدسحابالوزير-

ه!+ه!

لا-.(3الوزيربتدبيرال!روردائموهو،الملكب!قبالالسعادةداثمالوزير-

.(4نصيرخيرلهالعرضملكدامما،الديننصرطاعةعنالدولةتخرجلا-

مطلعها:قصيدةوفي-2

ناييدا)كنارفىريلىكونبيروزهاينبنكر

شاهواردززقعرخويثىأوردهسربر

اللطانبديبينيرمامثلالخبمعمرالإممأن(141ص،الحكمةعوان)تتمةالبيهفييذكر(1)

صألهالسلطانلدنمنخرجولما،بالجدريمصاباطفلاآنذاكخجروكان،سنجرالأعظم

ارى:الخيمفقال؟علمكحسبعلاجههواوم؟اللطانفيرايكما:الدولةمجيرالوزير

بغضايكنْشفائهبعدكانولذا،لللطانفنقلهاعارتهحثيغلاموصمع.مخيفةنهايتهأن

وظل،طفويهنذشجريلازمكانالدولةمجيرأنعليدلاليهقيذكرهوما.ه!حيولالعمر

.وزيرالهعملانلىIعهم

ا!ستمجيرمهماندولتعضدكوواناستوزيرمهمانثرقملكخْرن(2)

استنيربرماهفروزندهخورثيدخورشيدمرقوملكوزيراستماه

استمطيرابربربخشكهردريلىتمه!ايردالدولةوعضدوزيراستأبر

استوزيربتدبيرثادملكبيوصتهشادكِلقباتجالاستوزيرهمواؤ(3)

استنصيرالعرضملكرادينتاناصرنكردددوردينناعرزيددولت(4)
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عهدفيمروفيماتالذيالدولةمجيربنطاهر(بيرثاءفيالمعزىيقول

...الملكوزيرابندَفنَأنعجي!ث-

.وأخفاه،مروترابفيوجهه

الضمير،مُثرقكان،وعطاردبالقمرأشبهكان-

.مثواهالأرضفصارت..مكانهالفلككان

أحضانك؟فيتضمينمنالأرضايتهاأتدرين-

.هاَيحمتأملي..احتويتمنجيدأتأملي

الملك،يوترهمنأحضانكففي،احترمى-

.مولاهعنبنفسهنأىومن

..كلُملالمبرجمررسالةالسلطانملكبفغُلقد-

الله.جنةمن..النيىوزريحلسانعلى

ايننا،ولديك،لديناابنكنقول-

.نرضاهمنوابنك،واجبةفالذىى

بيننا،ابنكبوجودقلبناالبهجة-لتدخل

(؟)رؤياهوتسرك،معكابنناوجوديفرحككما

،كيوانشباكفيوقعتدالثلكانإذا-

مروخاكدركانآنتيكىهاثكفتىاز(1)

ضهرياروزيرفرزندكردبنهانروى

ضميرروشنسروروعطاردماهجرنبرد

قرارداردزميندرواكنونجلىبودشجرخ
كناراندراىراْبكرفتهتاكهنجكرنيككيتكهدانىتوهمىكناراندرزميناى

زيخهارزينهارضدارددوررانت!يوخخرواستزينهاركدخداىكنارتدر

ىدكارثهتازنرروزبادزبانبرراالدولةمجيرسلطانملكبيغامىداد

يادكارتومارافرزندازتواينجابايدماعتفرزندتراتوبامابادكافجاكَفت

خوارضادآنجاتوتىماكزفرزندهمجرضادماناينجاباضمتومافرزندتاز
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[97،]

.الهصورالأسدشباكفيكيوانبوقوعاللهفليعجل

الملك،حديقةفيذبلقدالعظمةغصنكانوإذا-

.بالحيورولينعم،النهرضفةعلىالرياسةسوفليخضرَ

الدنيا،عنانقطعتداصفنديارعهديكنفإن-

الله.وليبقهكشتابعهدفليدم

أحمد،من)براهيمالفلكدورانيأخذوإن-

الزمن.كدورانأحمدعمرفليخلد

،الطاهرةروحهعنانفصلقدطاهرأبيجسدكانو)ذا-

.والسعادةبالفتحالفتحابيدولةفلتقترن

..الصبرالدولةمجيراللهووليمنح-

الشهير.العزيزابنهفقدانآلامعلى

..المديحدنياناديالأبوليلق-

.(2)اللهرحمةالجنةفينبِإللولتكتب

بقوله:مدحهفيقصائدهإحدىالمعزييستهلكما-3

زدكريكنيكوتراستجيزكهجهارسحروقتدوضاقبالازكرلمسؤال

:يقولثم

كِلَملامُلكعميدالعادلالعالمالوزير-

والظفر.الفتحأعل،أبوالفتحالدولةمجير

زودكضتكيواندامكرشكاربجهشير(\

ملكباغكر!ثدبزمرثهمهترىنهالور

منقطعباداكيتىازبمتابمدت

ارابراهيميدزاحمدكركرهـوندور

لوركثتمطهرجانازطاهربوورتن

ارالدولةمجيرايزددهادوخرمندىعبر

آفرينثارلحردنيابادرابدرهم

ضكاراندربدامراكيوانثرزهثيرباد

جويباردردعرورى!روبادوخرمعبز

اسفنديارمدتفدمنقطعكرزكيتي

بايداركيتيدورهمجونبادأحدعمر

ياربادومعادتباتحبوفتحدولت

رإ؟.ازعزيزفرزندولحردلريغبر

ثاريزتانرحمتازبهتلحررابرهم
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..الحسينوالدهكانالذي،علي)بن-

الخطر)1(ذا..الحسينوالدعلياعلمهبيضارع

عهعه!ة

وعلي،عليبأبييسعدانملكان-

استقر.قدبالعقبى..غائبوالاَخر،الدنيافيحاضر(حدها

..العقبىفيالسلطانملكيفخربذاك-

.(2)رجنسملكالدنيافييفخروبهذا

مطلعها:قصيدةوفي-4

آبدارلعلدوزانمكنوندررشتهدوزان

باربجادهكهربابرمنجزعباشدجند

:المعزييقول

..عدلهبفضلالذيالملكمجيرالعادلالصاحب-

.الاستقراروالمفةوللدين،الثباتوالدولةللملككتب

برحمتها،السبعالسماواتتظفهالذيأبوالفتحالفتحشمس-

.انتظاردون..ساعةكلالسعدعليهوتنثر

وكفايتهفضلهفيألفمائةيضارعالذيالوزير..الرأيالمبارك،العالمزينة-!198أ

الأبصار)3(.عليهتقعوحين..تعذهحينواحدوهو

وظنرفتحأصلأبوالفتحمجيردولتمَلكملكعميدعادلعالموزير(1)

يربودحسينأوراكهامتعليخانبعلمبودحينأوبدركجاعلى

ايدرويكىغايببكىيادضاهلحولحوجهانلحرخرفدوعلزبوعلي(2)
سنجرعلكهمىنازدبدنياوزينلحطانملكهمىنازدبعقىآناز

قرارراومكودبنرائباتودولتملكاومتعدلكزآن.الملكمجبرعادلصاب(3)

ثارهرماعتْاعتمعدرحمتاوبرسرآسانهفتاز.آنكالفتحأبوفغآفتات

هزارصدوكفابتفضلوازضخصبكعددلرهستىدقورىراىومباركآراىعالم

مجير:باللقبينيلقبكانأنهبيهقتاريخعاحبيورررمماويفهم..الملكمجير:النخةفي"

الملك.ومجيرالدولة
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..العجمبينمعجزالملكوزيرقلم-

(1)العرببينالفقارفيلسميهبالنسبةالحالهوكما

!يةعه!ي

مطلعها:تصيدةوفي-5

تازهيخانسربهوروىتراست

غمازستمرا

بتاى

يخانسرجونتوموىعشق

المعزييقول

والفتنة،التمردالشياطينُكنْقلت

التمكينذيالوزيرمدحالملائكةوتلقنني

...الشرعملةونصيرالثرقملك.الوزير.

الدين.مؤيد..ومؤيدهاالدولةمجير

..الفلككواكبتجدلاالذيأبوالفتحالنصرفلك

ترين.لههومن.تراناتها.منالألوفمئاتفي

..أشاءسبعةالجهمناختيرتالذيالعظيمالوزير

السنين.مرعلى..السيارةالسغالكواكبتتصفبها

،الصدامفيبهراممنوالقؤة،الزهرةمنالحفل

مستبين.مشوقضمير..علمكلفي)عطارد(تيرومن

،)زحل(كيوانمنوالغضبالقمر،منالدائمةوالحركة

(2)الرزينالرأي..المشريومن،الشمسمنالطلعةوبهاء

اندرعجمملكصركلكاينمعجزاست(1)

ازديوانوفتهآشوبتلقينتراصت(2)

شرعملتونصيرثرقخرووزير
سيهركاخترانالقحأبوفصرتسبهر

وا.بهرههستكهوزيرىبزركوار

الفقارذواوراهمامعربكاندرهمجنان

تلقينفرشتكانازوزيرمدحمرامت

دينمؤيدأووتأيبددولتمجير

ينiنياورندقراس!هزاربصد

كرينجيزهفتسياؤكوكبزهفت
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:ويقول

عدره.إلىالدنيادضمالقلمبسن-

.(2)جوادهعرجفيكلُملاثضعُالسوطبثرابة

معجونثدبهشتبرحيقاوعقيقنو!فمبروشودجهثتىحوركهبتى

المعزى:يقول

..الوصالضدالقمرلازمنىماسيرألأَ-

.الشاهوزير..للصوابأرشدنيماكثيراً

الؤضاح.المملكةنهار،المنصورالدولةمجير-

.الجاهوالمتزايدالخطالمتجددالملك،الملكعميد

حسينالفتحأبوالعادلالوزير-

(2)الحياهقانون-والعلمللعقلبالنسبة-ا،ضيءتلبهيعدْالذي

..مَدَقلاوالرأيالمباركالوزيرايها-

.نلقاهالئدائدفي.مجير.ولدولتهعميدالملكلملكأنت

الوجه،بهيج،الرأيمثير-

رؤياهبحَتسئالوصلمقبول،الوصفجذاب

كالعقل،محبوب،كالإملامعزيز-أ؟991

رزماندرقوتبهراموزبزمزهرهز

خموزكيوانثبانروزىميرزما.
صدراندرببخدجهانىكلكبنوك(1)

راهفاىبوصلبىمراماهخيال(2)

انروزملكروزبيروزلحولتمجير

هتكهحينبنالفتحأبوعادلوزير

بينروثنضميرعلمىهمهتيرلحرز

رزينراىاورمزدوازطلعتمهرز
زيناندربكيردملكىمقرعهبثب

راهنعونبعقلبسمراشاهوزير
افزونiiiبختنيكضهعميد

قانونراوعلمعقلأومنوردل

يمهـيملأ"79-
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كالحياهلازمفيضرور،كالشبابمناسبٌ

مثلكعميدلهالذيالملكذلكسعيذ-

(9)الجاهعظيم..مثلكوزيرلهالذيالملكذلكسعيد

ء!ي*

شبيه،بلاالسابقالسلطانلدىالكتابةفي-كنت

..نظيربلاالسلطانابنوزارةفيأنت،والآن

بالنمر،وجودكفييحظىالذيالدينناعر-

والمشير.المعينمثلكمنامخذقددامما،عجبولا

..فضلمنَكَلامأردشيىلمستشارلوكان-

.(2أردشيرالرومأممتنازللما

..مثلكشخصسليمانملكفيولوكان-

الرير.علىقمرهفييجلسأنالث!يطاناستطاعلما

..خراسانعلىهمئكشعاعسقطمنذ-

المصيرسوءوك!صتلاوباتت،والأنينالظلممنتحررت

مجيررااووهـولتعميدراخروملكوزير!مباركاىدستورراىمباركاى(1)

دلكثاىرويتوهعتدلفروزرايتهت
دلبذيروعلتوهتزدلنواتف!عوهست

ىادلبتهخردجونعزيزيملمانيجون

ناكريرزندكانىجونخورىلحرجرانىجون

عيدباثدتؤتىاورجيرانكهملكىآنفرخ

وزيرباثدتوثىراجونوىىضاهىآنخرم

علبافتصاؤاثهرفقدالاصايخةالأصمؤصبابكبناردضيريقصدلاهناالاعر(2)

Alexanderضيرومىالإمكندر Severusعاموحراننميبينبذلكوفتح،الرومامبراطور

لاانهكا.والدرايةالففلمنكببردرجةعلىوهوالحكمفيثابروافيلركوكان،م237

انتماراتلهكانتفقد(اثانى)اردئيربالجميلالعربيميهالذيهرمزبناردثيريقمد

الأعانمجلىب!ضرافيحكمكانالذيالثالثأردثير)ضيرويهبناردثيريقصد)ذافهو.ورهبته

حليف،ثهربرازانتصارهتهيلبالماردثيرالأخيرقلوقد،(فيروزخروامور.ويصرث

161،20عى،للترجملىيرانعرمنعام3500:أفظر.الروسهرقل r ، 20 ( ، 1 yr.
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ياسمينا،وأشواكها،عقيقأأحجارهاصارت-

كالعبير.وترابها،وردماءوماؤها

..الولايةبتلكالإنصاففعللقد-

الضرير)؟(.يعقوببعينيوسفقميصفعلهما

ي

،الثاهلدىمنزلتيسابقشهذتقددمتما-

.المقالاختمروموف،أطيلفلن

،كالقوسملِكِكخدمةصيزتهظهرأليإن-

(2)القتالعندكالسهمحبكطريقفيينطلققلبولي

همالبىططانييضاندربودىكتابتهمر(1)

فظيربيهتىزالحهملطانبيثىوزارتدر
مثارببيروزىفصرتهـرهتالدينْناصر

ثيرداردتوئىتاجونعجببىندانموين
جوتولهودىهنراندراردسيركرمشير

اردثيرخادىبركىروميانبخط
خويثىملكدرداثتىراتوثىجونطيمانور

عربزْ؟برفثستىكىمرابضهمرروزىديو
فتادأوخرامانبرتوهمتتاثعاع

ونفيروفريادبيدادازرشهخرامانثد
ممنجوناوضدوخارعتيقجونثداو!ش

عبيرجونأوضدوخاككلابجوناوثدآب

كردآنجهولايتاينبجاىانماتكرد

ضربريعقوبجئمبجاىيوسفجامه
نجرالملك"يفي

ففسلهبيتوردو)نماالمطبوعالديوانفيولاالخطيةالنخةفيهذ.عورتهعلالتيرد..لم

.اخرىفصيدةفيالمضرن

وصيروتاجخانمزدمتقبردىديوكىداثنىمميزدستورتوجونطبمانور

ىاديد.منحرمتماضثا.بقجرن(2)

نمبركردمراففحرمتنعربفهـربانو

كاندارمرايثتبخدمتتوثا.كثى

جوتيردارمللىدارىووفامهرهـرباتو

-؟يبو
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بنعليالدولةمجيرالفتحأباكياأنعراحةهذهالمعزىأشعاروتؤكد

نالقد،ملكثاهالسلطانلدىالكتابةيمارسكانالذيالأردستانيالحسين

تلكاجتاحتالتيالفتنةإبانلسنجروزيرأوأصبح،خراسانفيالعمادةمنصب

أبوتمكنوقدهذا.ملكاآنذاكسنجرالدينناصرالدولةعضدوكان..الديار

الفتنة.إخمادمنالفتح

الصوابيأحمدبنعليعنحدبثهأثناءالبيهقيالحسنأبوويقول

:(؟)ييزلعزا

معروفةالفارسيةوأشعاره،وشاعرأمتكلئماالصوابيعلىالحكيموكان"

تساعده،والكبراءالوزراءلدىمحترما،عصرهوحيدممِإلاهذاوكان.مشهورة

،المؤلغاتمنكثيرألهأنكما،ضخممجئدشعرهوديوان.يسارُهويساندهثروتُه

وكتاب،الأصولعلمفيواللوامعالقوامعوكتاب،الألبابص!قل:منها12001

وكتاب،المصدورنفثةوكتاب،(مجلداتأربع)فيالفقهأصولفيالتنقيح

أشعارهملأتوقد.تعالىاللهكتابوتفسير،الأخوينوأخلاقالملوينأعلاق

أبيالملكمجيرعزلفيقالهماالبديهةعلىأشعارهومن.الكتببهاوغمئتالعالم

بنالمظفرالملكفخرالأجلالصاحبوتنصيب،الأردستانيالحصينبنعليالفتح

الملك:فخرالىهناالخطابيوخهوهو...اللهرحمهماالملكنظم

انزهدارهمنوداركأفرهوردهمنكميتك

أنبهجذهمنؤجدَكبيتهمنأشرفوبيتك

أضبهبالعلىوأفعالهبهأولىالصدرولكنما

(2)تكرهبمابعذَكيمَريَسبمكروهِهِرماهودهر

مجير)لقبالىباليضافة(الملكمجير)عليهيطلقكانانهذلكمنويفهم

فقد،تطللموزارتهفترةأنيفهمكما.للغعزىقصيدةفيوردالذي(الدولة

هـ.544عاممحرممنعرالثامناثلاثاءيرمفيتوفي(،)

.بهشيارطبةمن234ص،،37ورقة،لدنلنخةصورة،بيهقتاريخ(2)
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عمادقولعلىبناءالأخير-تنصيبكانولما.الملكفخرمكانهونصبسنجرعزله

اشهر،بضعةتتجاوزلمالدولةمجيرصدارةفترةفإنهـ،049عمفي-الكاتب

في(الطغراءديوانرئاسة)ربماالوزارةمنصبيشغلكان-حالأيعلى-ولكنه

هـ.497عمحتىسنجرديوان

بنحمزهالعلاءأباالحكيمفإن،(1)قهيبتاريخصاحبذكرهماعلىونجاء

الدولةمجبدالوزيرخواع!منكان..روه!ثملاالشاعرالفريومديالمجيريعلي

اسمه.منتخفصهاقتبسوقدحديثناموضوع

:هذامجيريأشعارومن

لسواكمحنتَهاتُبدِلادنياكمندومأثلْشَتلا-

(2)بالقافلةمعامرحلةوالقبحوالحسنقافلةفيفاونحنلنامرحلةدنياك-

والغزىقواميجانبالىمجيريالشاعرَكتابهفيالعلىعقدصاحبذكروقد

عظماءبعضيمتدحكانالشاعرهذاأنيستفادذكرهومما.الشعراءمنوغيرهما

نأيستفادكما.المعرفالوزيرالعلاءبنمكرمالدينناصربينهمومن،كرمان

قوامبمدحيختمىكانقوامىأنيذكرومما.لمجيرى)3(تلميذأكانقوامىال!ثاعر1201]

.وخراسانالعراقوزير،الدركزينيآبادىأنسالقاسمأبيالدين

فيظلالذيالدولةمجيركيابعزلسنجرالسلطانقامهـ،497عاموفي

الصدارةمنصبفيالملكفخرتنصيبمنذوالطغراءالإِنشاءديوانرياسةمنصب

واوصاهبرغشفمنعه،قتلهسنجروأراد.(الكاتبعادلقولوفقاهـ،049)عام

.(،)غزنينالىبنفيهفلاتفى،السابقةخدماتهلقاءعهبالعفو

ذكرنا.غيرماالدولةمجيربحياةتتعلقمعلوماتيدنافيتوجدولا

2ص،5،!ورقة(1) * Aالمطبوعالمتنمن.

ىاكلهبلاسمكوىاووزمحتاىباولولهمباضزجهاندايم

ىامرحلهراقافلهبدوجهنيكجهاىقافلهمادروابستمرحلهكو

YDAورقة،بيهقتاريخ(3) 152aالمطبوعالمتنمن.

79،هـ.عامحوادث،الأثير)بن(1)
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والدولةالملةتوامالدينفظامالكبيرالخواجة-2!9202

الطويسيالملكنظامخواجهبنالمظفرالفتحأبوالملكفخر

هـ(434-500)

وأساسقاعدةالدنيالهخسرودارَمُلك

للدارقوةلاوالأساسالقاعدةوبغير

احكم.ولا

واسطةوهو..عقدَالخواجهنسل

ولاعقدلا..العقدواسطةوبغير

المعزىء)1(.نظم

مؤيدأخيهعنالحديثأثناءمركما-الملكفخرالمظفرالفتحأبوخواجه

يكبرفهوهـ.434عمولد.وارشدهمالملكنظمخواجهابناءهوأول-الملك

الذيأباهيلازموهوشبابهومنذ.تقريبابعامين(الملكمؤيد)عليهالتاليأخاه

بينما)بيكوجغرىباجر:الأميرينعهديفيالحكوميالجهازفييعملكان

أيامالدينفخربحياةتئصلمعلوماتنملكلاونحن.(ـه452و444عامي

إلىقطلرلمالتواريخكتبن!فالخواجهأبناءأرضدكانأنهورغم.أبيهوزارة

شأنثأنه-الرجلهذاهوانفيهشكلاالذيالأمرولكن.حياتهمنالقسمهذا

(1)

صاقاعد.جوودنياخروملكامتخانه

اصتوارخانهف!ودبقاعدهالا
واررهمجوواوخواجهنلامتعقدى

بايدارعقدسودبواصةالا

-2 At-
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قبيلمنحكوميأعملأويؤدي،الديوانفيمنصبايشغلكان.اخوتهمعظم

كتلك،المعزىأشعارضمنوردتاشاراتالنقطةهذهوتؤيد.وغيرهاالإِدارهَ

لسنجر:وزارتهأثناءهَقحفيقالهاالتيمديحتهفيوردتالتي

..الرسولديننظمحفلمجلسنظم-

المظهر.متنؤعةجديدةرسوماالجديدالربغُيزيده

..المظفْر،مظ!لاابن،الملكفخر،ال!ثرعقولم-

والجوهر.والصورةالفكربالظفرينالالذي

..3آالىبهالسلفيفخرالذيالسيد-!203

.المحشر)1(يومالىالجاهأعقابهيمنحالذيالفاضل

!يء.

..الفقيدالخواجةروحالخلدفيعنكترضىمنيا

يبهر.تاجللرأسوأنت...الملكرأسعنصرهالذيذاك

..الديافيالاسحيةالجواهركانتان

الجوهر.أخلاتُكتحلىمنفأنت

...السادةومخدومالعظماءسيد

سنجر.افلِكمُلكفيأوالسلطاندولةفي

..وعظمةوهالةوجلالاجاهاالمباركشخمك(ضفى

واكثر.سنةأربعين..والجلالةالعظمةصدرعلى

،والسيرةالصورةبلطفالعقلاءامتدحك

والمنظر.المخبربحسنلتمئعكالسادةواختارك

..العملهذاجمالَفكنتترَمأت

.وأجدرأولىالمنصببهذافكنتترَزوو

كغميرديننظامبزممجلىنظامنوبكوناثوننكارنو!اربجزايد(

وجوهروصورتمزاجظفرداردمظفركزنظامفرزندالملكفخرثرعقرام

عثرتااصتجا.رااعقابكزوهنرفدىمآتارافخراتاسلافكزوخداوندى

ء"/*285.

http://www.al-maktabeh.com



12لهه9

""+تم

..مجلسكفياحدالحفليوميناظركلا-

الأكبر.الهوليومأحدموكبكفييضارعكولا

،تارةللغربالثرقمنوالرسالةالطغراء-كتبتَ

العسكر.وقدت،أخرىتارةللشرقالغربمنالراياتوحملتَ

..غلمانكخوفأحيانابالخاقانالمكانيضيق-

القيصر.وجهفي-فرسانكسهمبسببأحياناً-القمرويسوَذُ

..البقاعكلفيكع!قوتوالم!الشابقئل-

.يظهز؟(لاكي،البلادتشريفكوالصغيرالكبيروأضى

نأقيالإِمارةمنمبيشغلكانالملكفخرأنالأبياتهذهمنويفهم

الرسائلويكتبالطغراءيدوًنكانوأنه،وسنجرلبركيارقالوزارةمنمبيثغل

ذ،لك،كانمكانأيفي..يقينايعلملاولكن.الزمنمنفترةوالغربالثرقبين

ملكشاهموتبعدماإلىبلخفييعيشكانهانمعروفهوماوكل.مَنْعهدوفي

استولىفلما،بلخفيأميراكانانهويبدو،هـتقريبا487عامإلىأي،بعامين

فيالملكفخروالدقلوحين.(,)همدانشطروجههولى..قودنالأميرعليها

ملكشاهتوفىوحين.خرامانفييقيمالملكفخركانهـ،485عام)يرانغرب

لكن.خدمتهفيليكونأصفهانالىالملكفخرتوجَه،العرضعلىبركيارقوجلس

ماضىخواجه.جانزتودرخلداياراضى(

دركيتىضخصهرييرايهْبوداكركوهر

خداوندانومخدومبزركمانىخداوند

اروجلالتبزركىتاعدراشطلجهل

وصتعورتبلطفخردندانندتقؤ

زيبااندرونكاربدانوبودىكردىاميرى

هتاهيجكىنبودتمجلىدربزمبروز

ونامهطغرىنوضتىمغربسرىحرقازكه

برخاقانخاتضدتبهغلامانتبيمازكه

بربقعهتوقيعتبوجدندوبيرجوان

اليتوفيهـ.049عامحوادث،الأثيرإبن(

أعلخراعانميرمللوزيردول"نمر

افرتوئى!راوآناصتمرملكاونزاد

Jر$وبيرايه.تواخلاقهتى!ثخصيتوآن

سجركِلممُلكدرجهسلطاندولتاندرجه

وفروجلالتوجاهضخصازبماركاصتنزوده

ومنظرمخبربحنخداوندانكريدندت

هرخوراندرونضغلبدانوبودىكردىيرىوز

هميرهيجكىنجودتموكبدررزمبروز

ولكررايتك!دىمرقصىمغربازكه

قيمربرقمرشدجهسوارانت-ازكه

كرربهريفتتثربوضيدندوخردبزركث

:خراسانبأميرالممزىيدعوهلتالي

المظفر،ابووفتحظفر
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منبالسلطةاحقيتهيدعىوكان،ملكشاهبنمحمودأمراءأحد-تماجالأمير

فخروفر.اموالهونهب،ببركيارقيلتقيأنتبلالملكفخرعلتجض-بركيارق

.هـ.487عامفيأيالوقتهذاوفي.همدانإلىوترجهقماجوجهمنالملك

على-بعرثهالمطالبينوأحدبركيارقعم-أرسلانألببنتتشالدولةتاجاستولى

السابقولائهإلىمستنداالأمربادىءالملكفخرتليبغيتث!وكان.همدان

لكن.الجديدللسلطانوزيرأكانحسينالملكعزأخيهكونوالى،لبركيارق

الناسميلبحجة..لهوزيراًاختيارهعلىتث!وحثوا،لهتفعواالأمراءبعض

اللطنةخطبةليجريالمستظهرالخيفةإلىتتشوأرول.الملكنظامامرةإلى

عاممنشوالفيبركيارقهزيمةمنتمكنحينطلبهإلىالخليفةفأجابه،باسمه

.(1هـ)487

هذاوفيهـ.488عمصفر17حتىتتثىوزارةفيالملكفخروظل!ح

الملكفخر)خوةاحد-الملكمؤيدالجديدووزيرهبركيارقجنودتمكَنالتاريخ

فيالملكفخروقعوعندها.هلْتقوالرىقربوهزيمتهتث!علىالتغلبمن

الرىإلىالملكومؤيدبركيارقِعَقو.الرىفيفأتم،(2)أطلقوهلكنهم،أسرهم

تتش.فتةأخمداأنبعدبدورها

الفمى-الملكمجدعنحديئنافيذكرناكماالملكمؤيداحتلأنبعد

الملك،عزأخيهمحلوحلهـ،IAVعممنالحجةفيفيبركيارقوزارةمنصب

ليستعين-بأصفهانعزلةفييعيثىكانالذي-القيالملكمجدالمستوفياستدعى

كانتالصدارةمنصبنَيْلفكرةلكن.إليهوقدمفوافق،الوزاريةالشؤونفيبه

مؤيدوجودفيبسهولةيتحققلنهدفهالىالوصولانيرىوكان.خيالهتداعب

مأقلبعلىسيطرماوسيطرضمن،ومنافسيهاعدائهمنتقرفَيلهذا،الملك

مايعرفكانولما.الملكمؤيدمعوفاقعلىتكنلمالتي-خاتونزبيدة-بركيارق

هـ.487عامحوادث،الابقالمرجع(1)

Iعامحوادث،الابقالمرجع(2) AA.هـ

"حهكئ87-
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أخذعلىالملكفخرشخعَفقد..شقاقمنالملكفخروأخيهالملكمؤيدبين

أصفهانالىقَدمِوتد،سنأالملكمؤيديكبرُالملكفخروكان.الملكمؤيدمنصب

دفيوقد.الجديدالسلطانوزارةعلىالحصولبهدفبركيارقسلطنةبدايةفي

جواهرابيه!.بسببالأثير-ابنقولعلىبناء-أخيهوبينبينهالنزاع

وزبيدةالقميالملكبمجدمستعينا-السلطانرشوةالىالملكفخرولجأس

الأطلسيةوالسرادتاتوالخيم،والغدَدوالآلاتالكثيرةالهداياإليهفحملخاتون

ابلمطهمة،العروالخيول،بالجواهرالمرصئَعةوالأحزمة،الجيدةوالأسلحة

مؤيدأخيهبحبسوقم.(N)الوزارةعلىحصلوبذلك،والذخيرةالصيدوطيور

ذكرنا.كماالملك

كلمةهًقحفييوجًهولم،بخيرالملكفخرَخالد"بن"انوضروانُيذكرولم

بل.وشهامتهورجولتهأدبهعلىوأثنى،الملكمؤيدكفاءةامتدحوهوالذي..طئبة

،الأدبحليةعنعاريا،والفضلالكفاءةإلىيفتقركانالملكفخربانعرخلقد

تحتيعملكانأنهرغم-القميالملكمجدن!فولذلك..النسبغيىلهوليس

بمثابةوكان،الصدارةعلىالحقيقيالمسيطرهو-كانالاستيفاءديوانرئاسةفيإمرته

.(2)لهامعنىلاصبررةبمئابةفكانالملكفخرأما،لبركيارقالفعلِىالوزير

بينفيماخرامانعلىاستولىقد)وكانملكشاهأرغو(خيأرسلانفتنةوابان

واعتصر..سنواتارجمنيقربماايهـ،049عممنهـوالمحرم485عم

بالنسبةشيئايفعلانبركيارقيستطعلم(وجبروتهظلمهقبضةفيالأهالي

محمداخيهأمثال..العراقفيالسلطنةمدععىرحمةتحتلوجودهنظرألخراسان

لمقاومةأرسلهالذيبرس""بورىالآخرعمهمِزُهـه488عمفيو.(2)تتشوعغه

.143ص،الصدورراحة(1)

.86ص،الكاتبدعما(2)

منالعدبدوتلم0941هـ=487عامحلبواحتلبالامثار.دثقوالي،تث!الدولةتاج(3)

عام-بركيارقوزير-الملكمؤيدقتله،للفراروالجأهبركيارقهزمأن.وبعدبركيارقاتاع

.()المزجم.م1095هـ"488
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قُتِلهـحين490عممنالمحرمحتىخراسانفتنةواستمرت.أرغوأرسلان

.(9)غلمانهأحديدعلىأرغوأرسلان

الأميرمعئتهوفيخراسانإلىسنجرأخاهبركيارقأرسل،التاريخهذاوفي

وفي.الأردستانيالدولةمجيرحينبنعليالفتحأبوووزيره،سنجيرأتابكستجماس!ِ

وحلاْ،الملكفخروزيرهوبرفقتهبهمهوقِحل،العامنفسمنو!لىاجمادىَ

بنيسابور.

جاءقدالملكفخرأنمضمونهامنيفهموصولهمالدىقصيدةالمعزىو(لقى

أما.لبركيارقوزيراًبصفته-قصيرةبفترةأرغوأرسلانقتلبعدنثابور-الى

ماتأنبعد،خراسانفييقيمالملكوفخرالسلطانقدوموقتفكانالمعزى

دادوالأميركيلكيإسماعيلوالأمير(رغوأرسلانبمدحمهتمااه!قووكان.ملكشاه

!ص

حب!ثي.

:المعزىقصيدةفيالمطلعبيتوهذا

ترتافتهخويشزلفينزدودلممكنسرتافتهزلفتركأيبرمنهبكوض

:فيقول،خراسانأحداثالىويشير،الملكفخرفيهايمتدحوهو[206!

المعشَ،لقلبيرسولأترسلليتك-

والبصر.روحىمناغلىهيالتيروحكبحق

..الوزراءصدرِمديحيكونكيفلأعلمه_

الخطر.في،الطالعحسنِ،الوزيرِ

الدنيا،مَلِكمُلكفخر،الهدىديننظم-

الثر.مختارالمحتد،كريم،الأرومةفخر

المظفَر،والفتحالنمرأصل،أبوالفتحالدولةغياث-

والظفر.النمرعيونُتضعىءوبنورِهبهومن

.48ص،للشرجم)يرانعمرمنعام0350:أنظر(1)

يع9-
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..الجواهرقيمةبهازدادتالذيالوزيرابنالوزير

الجوهر.عفداو،الأحمركالذهب

..وزيروالدهمثلأوكمثلهفليس،الدنيادامتما

الثر.بيننظيرالهماترىولنبل

ثلاثة:تجدتوقيعهبفضلثلاثة

(؟الخطزيجدوالقلم،اجمالتجدوالورقة،الحشمةتجدالدولة

:يقالكان،أرسلانألبموتبعد

ا!بر.الملكنظموالأب،الدينمعزالإبن

..الدنيافارقاقدونظممعزيكنفإن

."المظفرأبو"والإبن،"المظفر"الأببقىفقد

..وهيبتهالمظفرالخواجةعظمةومن

.(2المطفزالرسولدينركنبعلممقترنأالظفرثرق

:فيقولحديثهويواصل

..خراسانفيحدثما)ن،مولاي-

.تذكرةلهموكان،وأهلهاالدنياعجبأثارقد

اركريختهدلفرستىيازتواكر(1)

ت!ترانماوبتعليمآنكهزبهر

جهانثا.ملكفخرهدىديننظام

وفتحنمرتاهملالفتحأبودولتغياث

استافزودهقيتكهيرىوززاد.وزير

بودنخواهدوهمجهانتتلاهنجود

جيزصهيافتدتوقغىازوجيزسه

!تندهمىارصلانالبضتنازفىبي!(2)

ضدفدكتهازجهانوفظاممعزاكر

تابدهمىظفرمظفرخواجهزفر
.ملكثا.الدينمعز.يعق

.بركيارقءكنبة

.بركيارق"لقب

تركرامىدارم!زجانتوكهبجان

اخترنيكوزيروزيرانعدومديح
بثروانتخاباصتيارافتخاركه

ظفرخماسستروثنبدوآنكهمظفر

كهرعقدياجومرخجوزركهربدو
دكروزيريكىاولدروجونيخر

خطروكلكجمالوكاغذحثتدولت

بدرملكونظاماستكردينمعز

برأصتالمظفزبوبدرات!ظفر

ييغميردبنَْركنعلمبرابر
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الحد،فاقانبعد..وصفهعنالقصاصونعجزلقد-

.والمقدرةوالطاقةالمبرحدودمرارتهوتجاوزت

وصدورهم.رؤوسهمعلىأيديهميضعونالعالموأهل،مضتسنوات-أرج

.ناظرةشاخصةبعيونوالغارةالقتليرقبون

،العدلوطُمِر،الإنصافجيوضبعدت-

.المنكرةعاداتِهوالظلمالسلبعنالعدوواقتبى

صيرته،لسؤمرادفةالولايةالفتنةعفت-

.مدئرةضرورُوخطهتمرفهبسببخراسانَوسادت

سيرته،علىوقضىالقضاءُفجاء-

.الماكرهوخطةتصرفهَفأحبطالقدزوجاء

..ودولتهوخطهبعرشهفأحاط-

قاهرةوقوةوتعاسةظلممن..قبلمنخراسانبههواحاطما

أجله،عنالدرعوأسقطعينهمنالدمعفسكب-

.هادرهأمواجهنهربحافةترسهأسقطفكأنما

..الأفلاكحرفةوالمداهنةالمداراةتكنلملو-

.الجائرةالأفلاكُمدارهافيلاختفت

الحذرواتبع،بالطلاسمنفسهأحاط-كم

.الحذريغنهولم،طلاسمَهالقضاءُفحل

النار،اشتعالالظلماشتعللقد-

.والشررالدخانفيالظالمهلاك:والنتيجة

والنفع،والراحةوالأعنوالسرورالنعمةتَفح-

.والضرروالألمالخوفوزال،والعناءالمحنةومضت

الفلك،سعادةدليلعنايتك-

البثر.الىمرةالعنايةبعينفانظر

..السعادةبعينالخلقالىينظرالفلك-

_YAIء*حبم
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البصر...الخلقعلىمنكيقعحين

...عَرَضالعالمأهلوصلاح،جوهرأنت-

اندثر؟الجوهرماIإذَضرَعللالخلوديكتبفكيف

..الجنوداهَألمأرضعنالشخصينفصل-

العسكر.وهجرهاعنهاانفصلواقدالجندمادام

..جنودبمثابةلكنثابورخلقودعاء-

الأبد.وإلى..ساعةأيفيبعضهمعنينفصلونلا

..قلبظهرعنأدعيتكعشيرتيتحفظالذيوأنا-

.أحد(اللههووقل،الحمد):السورتينتحفظكما

..شكركلسانيورفَي،فراقكبسببشفتيجفتقد-

أَجد.كنتوما..غيبتكفينِعَممنعلىأسبغتهمابفضل

..التقصيرمنمجلسكفيأضى-

الدين.يومذنوبهمالعصاةىث!خيكما

لك؟سقتهالذيعذرىفاقبل-

.(1)الخاطئينعذرقابل،الصدرفأنت

رفتخراسانكهكارىخدايكانا(1)

فروطنندكَويند!نهمهآنزضرح

بودندعالميوناراجكتشبيم

سنكرراوعدلانمافضدهكثىجه

شورولايتدربرداوزكارنامه.

هاكردكارنامهوآنيامدقضا

خريشودولتوبختنْحتوزبرزيربديد

بفكندسبراجلازدا!مثآبديدهز

واسثهوعلحمدارافبوداكر

بودساختهخويث!كردوحَذَرطلحبى

اوراوهستاستافروختهآل!جوستم

ونفعوراحتوامنوشادىنعمترجد
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وعراتعجايبراجهانوخلقجهان

زمروبرفيشهاستزحذدرعوشتهكه

بيروسال.برحهاربردستنهاده

منكرعادتىآوردهوستمزغارت
ثرخراصاندربودأونامه.زبار

هدركردبرنامهوآنبيامدقدر

وزيرزيربقهرخراسانكردكههان

يرفكندهرسازآبصبركههمان

مَدَرزيربمهرزسداراشدخهفته

وحذرطلسمقضابدستبمتشكسته

وشرردردرخانست!كارمردهلاك

=وضررورنجوخوفوتارمحنتفيثصْ
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،الوزارةمنالملكفخربركيارقعزل،11)(ـه049)العامففسوفي

المضبهذاالىدائئمايتطلعكانالذيالقميالملكمجدالمشوفىمكانهواختار

منافسةمنليرتاحذلكفعلفقدالملكفخرفيهوضعقدكانو)ذا.اليهويسعى

هدفه.لبلوغويعئدهامامهالطريقوئحلى،الملككمؤيدقديررجل

نالأنهواضحايبدو،الملكمجدمدحفينظمهاالتيالمعزىأشعارومن

فيهذهبالذي.هـ.049عمفيكانهذاوأن،خراسانفتنةاخمادأثناءالوزارة

2rفخريدفي-ذكرنا-كماذلكتبلوزارتهوكانت،خراسانإلىمعاوسنجربركيارق

.بركيارق)2(وزارةمنعزلهبعدنيث!ابورفيالأخيرانزوىوقد.الملك

حم\:مطلعهاللمعزىقصيدةوفي

ديكَرتاهفتهْجهانازخوبىشدخواهدجنان

ردرضوانبكشادراالفردوسجنتكَو!كه

الاعر:يقول

والعزلة؟البطالةاخترتالدنيااضطربتوقدالآن-

نكرخلقبسرىعايتبجثميكىاستفلكسعادتدلليترعنايت=

نظربخلقكنىعايتبجثعجوتونكاهبخلقكندسعادتبجثحفلك

جوهربىبايداربردجكرنهعرضاصتعرضجهانيانوصلاحنوجوهرى

لكر!ثدكستهثودكستهنفرانجوهبودلئكرىبراوكهزمينآناز

زنفرنفرساعىهمىنكلدشكهترالكريستنثابورخلقدعاى

ازبراندكردهوالحمد"اللههو"تلجومنعيرتتودعاهاىكهمنميكى

نوتربثكروزبانتوخكفراقازلبامتوداشتهغيبتدرتوكهبنتعت

محردركاهزنهبعاصيانجهترسانمخول!تقصيرتوزبمجلى

;tبذبرعذرمدرrببذيرامهمتهكهوعذرىبيرورمرا s.بروزورهى

نرات.أربعمدةخراعانعلىاستولىالذيأرغوأرسلانءيعنى

بخدمةيتحقانبذلكويريد،ارغوارسلانفيهايمتدحكانالتيالمدةالىباتأكيدالمعزىيثير"هنا

ماعينوهذا...الماضىفيتقميرهعنعذرهيقبلأنيرجوهكا،ممدوحهقتلأنبعدالملكفتر

.حدث

(I)بخراسانبركيارقمكثهاالتىالفنرةنفسفييبدوماعلذلككان.

هـ.005عامحرادث،الأثير)بن(2)

طي..293
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والثر.القنةمن(فضلوالعزلة،والقالالقيلمنأفضلفالبطالة

غدرهيبدىالفلكدامماشكولاطريقافضلوالسلامة-

المفر.وعرالنجممكراذا..أمركلتفضلوالبطالة

..أزمةمنيخرجبمريضاشبهوالدنيا-

(9)ُرسَيماعنهاالانسلاخفيتجدوقد،والحكمةالرويةعلاجها

:تقصيرهعنمعتذرايقولثم

التقصير،فيأفرطتقداكن)ن،سيدي-

.اعتذارمنلكسأقدمهماتصدىفارجوان

المعصر،ولطفبالوفاءنعئنيماأكثرما-

.الخيارلييتركلمتقصيريففي..المعشروسزبالجحودتصمنيفلا

--Aقديممذاحالعهدينقضانالله..

.الأشعارجيدبليغأديب..مثلكممدوحله

..زلأتمنتقصيريعننجمومهما-

.الخدماتكللكوسأقدم..بيوترأفتحادثنيأرجوأن

..وشعريالملكمعين..هذامجلسفي-وشفيعي

.92)الهفواتلنئص..لغيرهماحاجةغيرفيوأظنني

وعطلتعزلتكزيديثيتيثدكايثفتهكنون(1)

وضرزثوربهوعزلتزتالبهعطلتكه

كردونكندغذاريجوحالىبهربهسلامت

اخزكندمكْارىجوكارىزهربهفراغت

آيدبرونبحرانكزبيماريستمانندجهان

بهز.ضودلختىمكرباندلةكنعلاخ!

باورصااكردارىتقميرآنعذربكويمتقميربىكردماكرخداوندا(2)

خواندتىبيارمرامحضرونكرعهدنكو

محفروبدعهدبدغوانكردستمكهتقصيري

Ljw?مداصديرنجهكندصدىبدكهالله

كتروسخنسخندانممدوحىتوجونداردكه

ببحدزلتدارمهرجهنداندرونبتقصير

بيمر=خدمتىدارمكهكنخوشودلىا!ثكبزبان
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الملكلفخروزارتهسجراسند،نيشابورفيقصيرتينوعطلةعُزلةوبعد

الحسينبنعليالفتحأبيكيايدفيهـنفسه490عمفيكانتأنبعد

منعاشوراءهـحتى549عممنسنجروزارةفيالملكفخروظل.الأردستاني

بنالملكفخريكونوبهذا.(؟"تاوشالعشرةمنيقربماأيهـ،050عم

سنجر.وزراءثانيهوالملكنظمخواجه

عن-بركيارقعهدفي-الملكفخرعزلانيتضحالمعزىاشعارفيوردومما

العدو-هذاعلىقضىفلما،أعدائهأحدبتأثيركان،الحكوميةوالشؤونالوهـارة

تعرضتقدالملكفخرحياةويبدوان.سنجروزارةنالهو-مننعرفلاالذي

سنجر.وزارةتوليتهأثناءأوالفترةتلكفيللخطر

فيها:قال،عزلةأيمالملكفخرمدحفيقصيدةالمعزىنظموقد

،حلوةمقبولةبالنثرغيىىتهنئةكانت)ذا-

والنظم.الشعرفمهنتي،حلاوةأشدجانبيمننظمافالمدح

..والشعرالثرطريقعندنيانافيبالتهنئةوالجدير-

المظفرحسن.،الرسولديننظم

،قواموذكرىاللهملةقوام-

الزمن.وشدالدنيافخرملك

الدولة،حديقةفيالمباركةالسروشجرة-

.(3)وبستانخميلةوزارتهبياطالذيالملكصدر

مجلىاندرينوشعراصتالملكْمعينمنضفيع=

ديكربايدمشفيعيدو،اينباكهبدارم

.ماضرةالملكفخرعنحديثنابعدعهالحديث.ساتي

.265ص،الكاتبعماد(1)

(2)

استكارمننظمنكوتركهبنظمزمننكوصتبنثرديكرانازتهيتاكرجه

شاحصنمظفرببميرديننظاموبنثربنظماندرجهانتهنيتصاى

استوسيدزمناستزمبنفخرملككهقوامويادآريزدانملتقوام

اصتجمنوزارسىملكوباطصدركهرادولتباغاستسورمباركيكى

حم!يم5-
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ء،ر

واليمن.الحجازفيعرتهفحجاب،نيث!ابورفيطلعتهجماليكنن)-

وختن.طرازفيدولتهفمراسيم،خراسانفيحضرتهنسيميكنإن-

.نِحممنالأرضعلىماكللمحا،الفلكعلىخطابهعُرِضلو-!210]

(؟)الزمنبعطاءقاخبعزلتهمسرورفهو،الملوكشغلهجرقدالاَنيكنإن-

*!ية!يه

والكبير)2(الصغيرقلبحبهيأص،الكبيربالوزيرالحشمةترتبطكا-

لسنجر:الوزارةمنصببلوغهحولالمعزىويقول

،والبهاءالعظمةوالدينالدولةاللهمنح-

.والسناءوالنورالنظمالملكملكومنح

،جديدةقاعدةالدنيااللهمنح-

.ا!فاءيدفيوالجدارة،يقرةمنكففيالحقوجعل

..أبيهكلُمبكِلَملاحظىوكما-

.العطاءلهوأجزل..كلُملالفخرالأبمكانأعطى

..عندماالوزارةقدروارتفع-

.الوزراءلسيدالوزارةصدرالشرقملكمنح

،القدرعنالصادرةالمباركةالإِشارةبهذه-أكرم

.القضاءبهابثرالتيالملكيةالبشارةبهذهوانعم

،بالشرفالملكوحظى،بهذاالدهرافتخر-

.الرضاءالخواجةوأظهر،بهذاالملكحكم

لابوراتدركرجهاوطلعتجمال(9)

استخراساندركرجهاوحضرتنسيم

كنندعرضهبرشهرأواكرنوشتهْ

ملوكشغلدرميانكنونفيستاكرجه

يزر!بدوستخواجهْكهرحثمتجر(2)
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امتودريمنحجازأودرعزتحجاب

استودرختنطرازدرأودولتطراز

استمحنزمينبرهرجهمحوكندسبهر

استخولثنومرادبحكم!ثاد!سته

استمرتهنوبزركثخرداودلبمهر
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..الملكيةللحضرةالخواجةمنزلة-أعطت

.رواءمنللعالمالصباريحنسيمأعطاهما

لأ،الملكحديقةفيالففلبذرةالخواجةغرسحين-

.لامراء،فترةللعشبعدوهرأسأسلم

،ضميرهبنورالدنياوأضاءت-

.الضياء-كالشمس-يمنحفضميره

به،الحظانًصخالذيالصاحبهذالمثلالثكرنزجيكيفندريلا-

.الوفاءيكونكيفندريولا

..مليككممنحقدربكمن!فالدنياأهليا-فافخروا

.الوزراءوسئدَ،الدنياصدرَ

..والنماءالحياةالأرضمنحالذيمولانا،الملوكسيد-

.وهواءماءمنوهبهابما

،العبادلراحةوالهواءالماءمنح-

.والصفاءالضياءوطبعكقلبكمنالأرواحومنح

،والوفاءالحبيديكعلىالفلكومنح-

.والوفاءبالحبالفلكلكليتعفَد

..وزارتكبخيرعلماالأرضتحيطولكي-

.السماءالسمؤمنرأيُكمُنِح

،الوزارةركابفيتدمكوضعتَمذ-

.العناءعنانالعدوليدالدهرأسلم

..معكإلاالفلك-أخط

.خطاءوالفلك،أبيكبعدلأناسالوزارةمنححين

،بالدعاءللميتالروحَمنحقدالمسيحُكاناذا-أ2119

..الأعداءبعصاهسحققدوالكليم

،بعصاهفعلهماكلبقلمك-)صنع

ـهطَأك47-
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ء.و

.بالدعاءمنحهماكلبكرمكوامنح

..العالمخالقفإن،دنياكفيإعدل-

.الضياء..الخلدفي..لعدلهأباكمنحقد

..الن!لامةالمشترىمننصيبككانلقد

.البلاءفهوزحلمنعدؤكنصيبأما

الدنيا.فيبقائكطوالالسعادةاللهليمنحك-

.البقاءالدنياتمنحفسعادتك

،بجواهرهالمعزىعبدكجاءكحين-

العطاء)؟(.وأجزلَجواهرَهجودُكاشترى

دادبهافروخداىراوديندولت(1)

ارجهانكارنهادنوقاعدهْ

يافتعطابختزملكبهونيدرملك

ضرقملكجونفروزوزارتقدر

كردقدركهاشارتىمباركايت

يافتضرفوملككردفخربديندهر

بحضرتدادخواجهوفخرمرتبه

هنركتتخمملكباغجودرخواجه

بضميرضجهانهمهمنوركثت

كراريمجكوتتاندانيمهيج

جهانداركهجهانياناىكنيدفخر

ارزمينماكهخداىخدايابار

وارواخراحتزبهرراوهواآب

بردوفاعهددستباتوفلكتاكه

يافتخبرتووزارتازإمينتاكه

وزارتركابدرتوياىتاند.

توبدرازتوبسجزفلكدور

ونوادادونررنظامراملكملك

دادبسزاورسزاحقبكفحق

دادبعطاراالملكفخربدرجاى

دادالوزراجدبهوزارتمدر

دادقضاكهثارتىيونهاويت

دادرضاوخواجهكردحكمبدينثاه

داد!بابادنمبعالمآنجه

دادبكياسرزمانهاورادثمن

دادضياافتابجوضميرضزافكه

بمادادبختكهعاحبىجنينضكر

دادضماببادثاهراجهانعدر

دادوهوابابوزندمرتازكى

دادوصفاتوروعثىوطبعازدل

دادووفامهرتوبدستجرخ

دادزطخيرسواندرتوراى

داد"عاعانعدوبدستدهر

دادْخطادادبهركهوزارتخط

قوله:فيالملكفخرعدوالىالمعزى)ضاراتانءيبدو

دادخطادادبهركهوزارتخطتويدرازبسجزبتوفلكدور

فخركلدْعفسنجراول.وزراء،الأردستانيحينبنعليالفتحاباالدولةمجيىكيابهايقمد

ْ.قلتدكانالذيالعدوهومننعرفلالكنا..محلهالملك
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مطلعها:(خرىقصيدةوفي

آثيانهازشكاروطرفهبديعبازىآمدمبارك

:الجديدةالملكفخربوزارةيتعلقفيماالمعزىيقول

،الهدىديننظم،العاليالدولةقوام-

ابْفاضنل.الأسرةوشمسالملوكملكفخر

،المنصوروالنجم،السعيدةالدولةدليل-

.العادلالخالقورحمةالخلقراحةعنوان

..ببابهاليوميقفالذيالصاحب..المظفرحسن-

عامل.ألفويخدمه،حسنأحمدأمثالمنتاجألف

..مشيراالملكنظمللدولةكان-كما

.والإقبالالحظبفضل...مشاراالملكفخرصار

مكانه،فخرلينالالنظمليلم-

الاَمال)؟(.وتتحقًقثمرتهاتؤتىحتىالشجرةولتضر

ب*ء

مختارمحمدشرعْ

مجادادبمردهجاناعُدبكر

كردبعصااوآنجههركنبقلمتو

عالمخالقكهجهاناندربمنعدل

سلامتدادم!رىنو!صه

سعادتتودرجهانبقاىباد

آوردكهرتوجوسث!معزىبنده

هدىديننظامعالىدولتقوام(1)

بيروزواخترايتسعددولتدغيل

وادربرىصاحبىآنحسنمظفر

شيرملكنظامبدولتبودجنانكه

فخرباشدبجاىبودزندهنظام

"جم!-

دادبعصااكركليمخصممالث!

دادبدعاأوآنجههردهبكرمتو

دادضيابخلدراعدليدرتبر

دادبلاعدوتبهرهْزحلزانكه

بقادادتوسعادتراجهانزانكه

دادوبهاخريدتوجوداوكوهر

تباروآفتابملوكستملكفخركه

دادارورحمتاتخلقراحتنشان

هزاراستجلارامروزحناحمدجو

شارملكفخرباقبالاستضدهكنون

بارباشدتابجاىبودتازهدرخت
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و،صءِ

،لملوكاليهساملكلاعَبثاوالأث!لأيتقئناا

..مولاهإلىيقوده،الحظجوادفارسفهو-

.(1).مغوارفارسآلافعرةلِدْعَتمولاهوإجابة

لها.وطربالثلاثةفارتضى،الملوكو)عزازالحظوتأييداللهبرضاأبوكحظى-

بها.يفخركانثلاثلاميزاتأربعلكفباتت..عليهاوزدتاهَتْكَلمواليوم-

وأهلها.الدنياحولكثيرأوطافت،مدةعنكبعيدأالوزارةسافرتلقد-

وطال،بجواركاستقرت..جليسامنكأفضلترلمبأنهااقتنعتفلما-

مكْثُها)2(.

..ابتعدوعنهسنانكمنأفلتعدوكل-12121

.ومولاهسيدهعنولكن..حقابعدقد

..وانتقامكعداوتكشرابتجرعمنوكل-

.(3)الحياةوفقدأجلهعنالخمارمرق

**عه

والحجر.بالصهميقتلانكماسيقتل،والنركالثبانعدوكعمرطالمهما-

بدوكنتدستقربكرافازنه(1)

استتاخداوند-ابختمركبصار

ملوكوعزبختوتاييدايزدرضاى(2)

توازبدرتوبرترىهمهايندارىتو

سفركرفتتومدتىبرازوزارت

نديدخرل!هفينتوكىازبهترجو

جتبندىتوزبيكاركهعدوآنهر(3)

توكيه.ثراباوكرفتخماركرا

-300"

وجهالارأجلوأمبرملركئثه

سوارهزاردهزخداونداوخطاب

خورداربربودهرسهوزينداضتيدرت

جهارتراتكنونرامراوبودفخرسه

باروجهايانجهانردكبكثت

ترارباتووكرفتمقبمبانوسشت

سرداراويكنانجامصثمتبلند

خمارثكتاجلثرابزبعاتجت
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.الحذريغنىولا،عنهالحظيبعد،قوسهمنالخاطفالسهمينطلقفحين

يئنالقوسمنالسهمينطلقفعندما،عجبولا..عنهالحظتخلىمنويثن

الوتر.

،المراتمئاتالشباكأعداؤكنصبلقد

مفر.لا..مرةكلشباككعيدفكانوا

...والمنجمالطالعقارىءعنى!غفياللهعلىالمتوكلفقلبك

.الخطر"1(يكمنأينيعرفكي..الأحلاممفسرعنغنىوفي

النظم.أسرةرائدالبدرعنفأسفر،الغمامانقشعأندتهالشكر

.الكرامشفاهيدهتعثقأمير،قدمهالكفاةرؤوستخدمصدر

.الدوامعلىاسمهيلمع..العقدواسطة،وكرمهبإقبالهصارالذيالوزيرابن

بنأبوالفتح..المباركالدولةنصير،الملكفخر...الثمعبلزينةاللازم

.(2)توام

يم*ية

..والظفرالفتحعلىشهرتهأقمقدأميركليكنان-

الظفر)3(.واسمك،الفتحكيتكفإن

ديرتومانددشمناكروكرك!جومار(؟)

بجهدأوتيزتيركمانزكجاجنان

عجبنهواينزاربنالدبختزهجر

ك!ردنددامبارتوصدمخالفان

آنازداش!نيازتوبىتوكلدل

زغمامآمدبرونراكهخداىنت(2)

سركفاتباهم!خادمهتكهصدرى

ومكرتباتجالكهاىزادهدستور

ملكفخروبايستهملتزينشايته

ومارهمجوكرك!كثتهشودوسن!بتير

كارميانهدرتوزخصمبختبجست

زارنجالدكمانببردتيرجوبلى

هربارخويئتندامتودرصيدضدند

كراروخوابشاسوزاختركوىزفال

فظامدودهْبيثروصتكهبدرى

كراملبدمث!عاشقتكهميرى

نامازتابدهمىزعقدواسطهجون

قوامبنالفتحابودولتنصرنرخنده

ونامكنيتستوظفرزفتحترااينكهراميروفتحظفرازكيرد4نام(3)

كلف!-:"-
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!.بى

لحئك،مستودعأالنامىروحتكنلمن)-

المسم.منيمذحئكفلأن

..عظمتكبفضلوالعامةالخاصةقلوبانصلحتلقد-

والعم.الخاصتلبتحطَمأنبعد

لأجسامنا،حلالاوصلكنسيمباتمذ-

.حرامأرواحناعلفراقكنارصارت

أنت،وبقيتعناالوزراءدًيسرحل-

أتم.منليفرحناوانا،لمحزونونرحلمنعلىوإنا

..الحطمفخفيألوانهاختلافعلىعوقالذيالصيداكثرما-

.الحطمفخفييقعلمالوزراءكسيدصيداأنالأ

..وحياتهالملكنظمعمرَدنيانافيالنظمُواكب-

النظم.محهحاملا..الملكنظمُوذهب

الحسم،يؤديهماكفهفيالقلمأدىطالما-

.حسامبلا-الآنقلمهدونوالملك

الزمن،وفاتهخمرأسكرتمذ-

زمم.بلا...الريعةكالناقةالزمنصار

..شفاالمتةغمدمنالفلكاستللقد-[213]

حسم.ألفمائةالغمدمنخرجعندما

،السوطثرابةتلِصُفمذ-

..التمسكونهابعدالدنيابذرةواضطربت

كالوكل،يجفلكانمناستأسد-

.الحماموداعةوادعاكانمنصفراوصار

..ذلكقبلكانواأناسيوملونواغير-

.(2)الأنمبينالحقيعًيضمدممنالأحمرباللونخناجرهميصبغون

"مامازنرمهرهمهآمدىكهحقاتويقمهرخازنخلقكرجان(1)
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قائلأ:المعزيويكمل

عزيمتهم،وأوهنفترةالزمانوأعجزهم-

ء.والانتقمالجزاءأصىوجعلهم

ائعجائب،هذهوصفعنلتقصرالعبارةن)و-

.الكلامشأنشأئهاْ،العبرتلكشرحعنوتعجز

للعجب،يا"،اليقظةفيوقعتأحداث)نها-

المنم.فيوتوعهاالمحالمنكانوقد

..القولطئبيا،كريميا،عظيميا،الخرِمحثيا-

.الهمام،النسبالملكي،البشوضالأميرايها

..!اللهعصمةفيجئتنالقد-

الاعتصم.حق..بحبكاللهعبيدليعتصم

،الضلالمنيخلوثرعابالهديلتقيم-

.الظلامعنهفينحسر،بالضياءالملكولتغمر

حُسنا،القبيحةالأفعالعلىهمتك-ولتضفى

والافسجم.النضجَالفجةالأعمالَدولتكوتمنح

وبهاءها،رونقهاالأعمالتأخذ..عظمتكمن-

درصتثدبفرتووعامخاصدلهاى

حلالماجسمتوبروصلنيمتاثد

ىاماندهوتوالوزراعئدامترقه

كونكوتصيداجلبدامبىآمد

بودنظامزعمرنظاماندرجهان

قلمدركفشسكردحانكار
ارزماتوفات!خمركردتامت

كدبرقيغيكىفتنهيخامازجرخ

كثتكسشهرابضنازيانهْناثب

كوزنجونكريزندهبودآنكهضدثيرى

ابتداكزكروهىروزفامتيرهشد

-303
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وعامخاصدلهاىكوتهبودكهبسزان

حراممابرجانتوفراقآل!ضد

كامشادماندهوزغمكينايمرقهاز

بدامنامدضالوزراسيدجوصيدى

نظامازجهانويردنظامجهانازرفت

حامبيملكقلمثىبىت!اثدهواكنرن
زمامبيهيويتهمجوزمانهكوثى

نيامازآمدبرونتغهزارتاصد

رامبودكهجهانىوبمتكشتآضفته

حمامجونكريزندهبودآنكهضدبازى

فاملعلكردندناحقبخونخنجر

http://www.al-maktabeh.com



ْ!بى

.(1)والتمامالكمالَالأمورسائزتجد..وبهغتك

أيضاً:المعزىويقول

بافظامعملهليتحلىُملِحلاالرجلَيلزم-

.أقامقد.العدو.مكانالصديقليرىالصبرُويلزمه

وإبراهيم،أيوبشيمتىوالحلمالصبركان-

.الأنامبدْشهرتهماذاعتوالحلموبالصبر

..و)براهيمكأيوبالخواجةيمنحأناللةشاءوقد-

.التاموالحلمَ،الكاملَالصبرَ

صديق،إلىالعدؤَبصبرهليحوَل-

.النظامبحِلمهوالدينالملكويمنح

جدير،بالوزارةوزيريدفياليوموالدينالملكش!ون)ن-

.الهماماينالهمامالوزير،ابنالوزيرهو

،.)يرانلمَلِكوالأباللهلدينالنظامهو-

.نظامللدولةصدر،للدنيافخر،للملك

..والظفرالفتحوأصلوالحظالإِقباللِظ-

(2)والمرامالهدفيتحقق..واسمهوكنيتهوسيرتهبشكله

تىمدنديردزآرورتس(د1زا

عبراينحرئ!زاوعجايباينوصفاز

عجباىارىبيدرفتكهحالهااين

كريمسخنونيكرمهترنيكخراهاى

آمدىبدينجانبخداىعصمتدر

ضلالازصافىبهدىراكنىشرعتا

زضتفعلهاىكندخوبتوتاهصت

نقكارهاتوهمهبدولتكيرد

نظامكيرداوتاكاررامردبايدحلم

تقاموافاتمكا5بردسستنديدد

كلامدَوبوقاعرعبارتدَربعاجز

درناماستمحالنومهاىجوكوئى

هامنبوهايرناميرلقافرخ

اعضامتوبحبهلكتدبندآنتا

ظلامازخالىبضياراكنىتاملك

خامكارهاىكندبختهتودولتتا

تمامكارهاتوهمهبهمتكردد

=رابكامدضمندوستبجيشدقابايدصبر

-،30-
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قاطبة،والعراقخراسانشمسانتمنيا-

(؟)الكرامُدًيسو،واستحقاقجدارةعنالفضلاءومخدوم

..جيحونقاصدأالركابفيقدمهالثرقملكوضعحين-!2141

اللجم...توفيقهلجوادعزمكيدكانت

احيانا،..الصيادينيدفيالمتصكالعبانالوهقوكان-

السهم.المحاربينيدفيتبدو-احيانا-المحفقوكالطائر

..العجمَكِلَمرايةرأيُكلازمَ-

العظم.الملوكيخدمهوذاك،الأتباعتهزهاهذه

الصقر،علىالرعدانتصارعدوًهعلىُكِلقاانتصر-

.مامَحلاللصقريخضعكماالعدوْللمَلِكوخفح

،تدبيكبفضلتورانالشرقملكفتحلقد-

والث!م.الرومبلادأيضاسيفتحوبفضله

مثلك،وزيرالوزارةصدرفيدامما-

.الدولم)2(علالفتحركابفيستكونالملكقعفان

انامازالانناميداوحلمبصيرضدبودوحلمصبروابراهيمايوبعادت=

اروابراهيمكايوبهمجنانيزدانعع

تماموحلمىكاملصبرىاصتدادهراخواجه

بديدآيدهيدشمنازدوتبصيرضنا

نظامكيردهمىودينملككاربحلشىتا

سزاستدسنورىدردمتودبنملككارهاى

الهمامبنوهماماستالوزيربنوزيركو

ثرراايرانوممثاهنظامرايزداندبن

نظامراودولتصدرراوجهانفخرراملك

وظفرفتحومايهْوبختاتجالرويهْ
نجامهمبكنيتهمبيرتهمبصورتهم

(9)

كراموخداوندمخدومباشحفاقاىوعراقخراسانخورئيدالإطلاقعلاى

ركاباندركردباىمصرقئاهبجيحونجون(2)

لكام"اوكامبرابتوعزمدتكرد

-5"*بهلأ
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..زممبلاناقةجموحالجامحالمضطربالعالم-

لجم.فمهفيكحصانبطيئاهادئاحكمكبفضلصار

قيدها،ووهن،الدولةامرساء-

.الاحتراموزال،الحرمةغصنواصفر،الرحمةحديقةُوجفت

،نضرةوالحديقةخضرةالغصنفمنحتَ-

والخم.الفبئوأنضجت،القيدوتويت

،والعدلالإنصافوشاعالرحمةالولايةفيفظهرت-

.والدواموالعهدالحرمةالشريعةفيوبدت

..عملكلأساسوالكرمالعقلوبات-

اللثم.البخلاءوبخلالجهلاءجهلُوزال

..والدينافلكأمورعادتوهكذا-

..نظمعهدوفيالسلطانعهدفيعليهكانتماالى

..عملكيرهمسنجربمملكةمن-كل

.السلامدارويغمر..القيامةيومإلىسرورهموسيظل

..أوصافكبسببمنيا،الرأيمباركيا-

كمندضدبيجانمارجوجوكان+كابدعت-

سهامثدبرانمرغجوننجكيمانكازدست

بمتس!وشهعجمضاهبارابتتوراى

غلاموخانانثىك!تندرهىتكيال!تا
تدروبرشاهينجوشدمهمربردثمنضاه

حمامراثاهينجونثدمخردضمنراثا.

توكردبتدبيرئرقخروتورانفتح

وضام.*رومقحكرخواهدتوتدبيرهم
بوتوشتورىجونوزارتصدردرتلاه

دوامبرباشدقحركاببرخروباى
بمعنى(جركعان)صحتهاويبدوان،(جوكعان)الأعليةةخ!نلافيالكلمةوردت.

الصيد،ومعناها(جركه)النركيةالكل!ةمنمثتفةوهى،(الضيامون=)ضكارجيان

)بن).AIAaعامفي،وشجربركبارقيدعلالفروراءوماسمرقدفتحالى)ثعارةأنها.ببدو

.هـ(495عامحوادث،الأثير
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.كلامفيكلاممجردالممدوحيننظرفيالمدحيبدو

..كالخواصمكانةذا..خدمتكفيعبدواناكنت

كالعولم.مكانتيفقدتخدمتكعنبعدتفلما

..لذةكبيرالخدمةعنالبدفييكنإن

.الملامأستحقولا،العيبالدولةهذهفيأستوجبلافأنا

الوقت،بعضبعيدانفيأبيتلقد

الدوامعلىالمساءمنيقتربهمومكنهاررأيتلأني

حياتك،منالظلامهذايزولأنرجوتوكم

.(1)ظلامبلادنيارايكنوزيخلقوان

ضدهت!هآبالكامجواشىنوحكمزير(1)

لكامبيهرنيمافندآشقهعالمى
بودسستدولتوبندبودخامدولتكار

قامزردحرثوضاخبودخكرحمتباغ
خكباغكردىوتازهزردثاخكرىسبز

خامكاركردىويختهبندصستكردىخت
عدلوانمافرحمتولايتدرظاهربمت

ودواموعهدحرمتثريعتدرييداكشت
وكرمعقلبراستبستهكونكارىهراصل

لئامولومثدبيرونازميانجهالجهل
اتجداكزودينملككارهاىثدهعجنان

نظامعهدودرسلطانملكعصردربود
شهيدصدرزتوسلطانملكسنجرازملك

اللامداردروخودندثادتاقات
تواوصافازكهممدوحىراىباركاى

كلاماندركلامآيدبديدرامادحانا

خاصجوبودمباخطرتودرخدترهىمن

عامجوكثتمخطربىماندمدورخدمتتاز
ماندنلذتىباثدبزركثورخدهـدزكر

وملامعبمشوجبنيمدولتينبلىمن
آنكبهرازدورجنديكداضتمراخوشتن

-شاماستنزديككهتراديدمغمهاىروز

-7.ل!ى
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وهي،سنجردولةفيالملكفخروزارةبفترةتتعلقمعلوماتيدنافيوليست

العاثرفيوانتهت،سنواتعثراستمرتأنهاعنهاالكاتبعاديقولالتيالفترة

هـ.050عمالمحرممن

سنجر:عهدمنالفترةهذهفيوقعتالتيالأحداثأهمومن

حبشيدادوالأمرجهةمنسنجربينهـ(493)بوزكَانمعركة:اولا

.أخرىجهةمنالكيلكي)سماعيلالأميرجيثىفيالذينوالباطنيةوبركيارق

.بركيارقوفرارالأميرحبثيوتتلسنجروانتصار

،قهستانفيقلاعهمعلىوهجومه،والإِسماعيليةسنجربينالنزاع:ثائيا

فيسنذكرهابشروطالأمانومنحهمهـ.497و494عايىفي،طبسفيخاصة

الرسالة.هذهآخر

سنجر،علىثارالذيسمرتندصاحبجبريلبنخانقَدَرقتل:ئالثا

سنجر-أختابن-بُغراخانداودبنسليمانبنخانأرسلانبنمحمدوإحلال

هـ.495عمفي،مكانه

الىبالاضسافةكانولما.الأحداثهذهفيشكولاالملكفخرتدخلوقد

سنجر.ركابفيالأحيانمعظمفييحاربكانفإنهمبارزأأميرأالوزارةتوليته

قوله:فيالحوادثهذهبعضالىالمعزيويشير

..البلادملكهوالدينناصرأنكما-

الأمين.المختارالوزيرهوالهدىديننظمفإن

..إحكاماليزدادالمملكةبناءوإنليعلوالدولةصرحان-

التمكين.الوزيرذووذاكالملكهذالهمادامما

،دستورضرِللملكالديننظمصارلقد-

بكنردروزآرتازظلامآنتاخواستم-
ظلامبىجهانآردبديدقوراىنور
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الدين.توامُ..لملكشاهكانكما

وئمفي..بدنياناالإبنمعالإبن

العالمين.ربجناتفيالأبيساعدبأَلاو

..وقلمامحبرةيمتلكأنللخواجةيحق

الرصين.والرأيوالخاتمالحسمالملكيمتلككما

الملكمدبريكونأنالدنياوزيرلابنيحق

العالمين.ويسوسالبلاديمتلكأنالدنياملكلابنيحق!!

..نظمخواجهوروحملكثماهالملكروحإن

علن.منالملكمُلكالىتنظرانحين

..رضوانيحملها...هديةبقعةكلالىترسلان

العين.الحوربهتتزينمماهدية

حققته،قد،مولاييااللهمنقلبكتمناهماكلإن

والتمكين.العزةسرجالدولةجوادظهرعلىووضعت

الحق،كان..رأيكوسيرًتوجهكوخهتأينما

التلقين.يأتيكدوماخالقِكنِمف

..وتَدينكبسيرتكالدنياتسعد

والدين.السيرةفيأبيكعنالنائبفأنت

الملكظهرعنالانحناءعدلكأزال

الوتين.منهوقطععدوكوجهعلسيفكوسقط

..مسكنللعقلقرثُملاضميىُك

يشكين.عليها،وسادةللخظالسعيدوركائك

المعركة،يومالنمريتحققسناتكبفضل

الكمين.يُنصبأنبعدالأرواحدصُحتوبقوسك

القمر،وجهالغباريبلغقتلاك3وجوادكحدوةمن

الطين...الحوتيعلوظهروذاكهذاومن

-ء"ثني
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..لمنازلتكتورانمن3القاالقائديكنلم-

..الهالكينمعسيهلكهسيفكأنيعلم

..عليكمتمردأمازندرانالىقدمالذيالعدو)ن-

العرين.أسدوكأنه..الغايةإلىلجأقد

جيشك،أبطالأممفرثم-

شاهن.أممتفروكأئهحمامة

..جيوشههُزمتلحظةوفي-

الصين.وابوابجيحونشاطىءبينفيما

سلطانك،قبضةفيعبيداالجميعوبات-

(؟"معترفينوبإحسانك،بمنتكمقرين

زمينبادشاهتدينناعرنكهجا

وملكدولتبناىومحكمباشدبلند

دمورديننظامراملكاستشدهبحق

يمتىدراينبايربراستموافق

وقلمدواتصاحببودخواجهصدكه

ملكمدبرصددنيا.زادهوزبر

نظامخواجهوجانملكشا.شاهروان

ثاربهربازفرصتندهدبهزبهر

دلتخواستخداىازهرجهيكاناخدا

كنىراىيابرجهكنىروىبرجه

وضلدخرمنتوآئينبيرتجهان

خميادشاهىبثتوازعدلبيرد

مكنراعقلتوتروشنضير

مصافبروزظفرتابدترسناناوجو

تورسدكثتْخونوازمركبفعلز

بثتافتتوبكينتورانزكهسبهكثى

توجتخلافزندرانبماكهغالفى

بكريختبعاتبتمباهتزبهلوان

جنانكضدندمنهزمشبئىزمانيك

سرتوشدندفرمانبقبضهْهسه

كرينخداىكدهتهدىديننظام

جنينووزيرباشدجنينيادشاهجو

الدينقوامراملكثاهيودجنانكه

برينبخلدبايدربدراصتماعد

وفكينحامصاحبعلكهستجنانكه

زمينبادشا.دنياتضاهزادهْجو

علنزملكنجكرندبملكحو

العينحورهاىييىابهرضعوانبدت

زيندولتبراستونهادىيافتى

تلقينكندهمىخدايتبودكهبحق

واينبيتتويدرىنايبى

جينسكالانبدروىبرترتغفكند

رابالينبختت!بهتوفرخركاب
كمينبوقتاجل!ردتوكمانازجو

طينهىماوبثتغبارما.بروى

كينبتوزدتوتغكزونداشتخبر

عربنضيرجنانكهبئهجتبناه

شاهينازكريزدكبوترىصفتبدان

جينتادرر!يدجحرنازلبهزيمت

رهينشدندتوواحانبمنتهمه
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،الهدىدينوعزالهدىديننظمليكن-

(1)الدينيومالىوالقائدالوزيرلك

عهءيه

كتابفيالبيهقيالحسنابويقول،الخيملعمرسنجربكراهيةيتعلقوفيما

الشاعر:هذاحياةعنحديثهأثناء..الحكمةصوانتتمة

أصابهوقد،صبيوهوسنجرالأعظمالسلطانعلىيوماعمرالإممدخل"

ضىءوبأيرأيتهكيف:(2)الدولةمجيرالوزيرفقالعدهمنوخرج،الجدري

ورفع،حبشي3خاذلكففهم.مخوف:الصبيعمرالإمملهفقال؟عالجته

عمر،ممِإلابغض()ذلكبسببأضمرالسلطانبرأفلما،السلطانالىذلك

.(3)"يحيهلاوكان

منالقسمهذابتصحيحقمالذي-القزوينيخانمحمدميرزاويستنتج

منصبشغلوالذي،الفقرهَهذهفيالمذكورالوزيريكون-أنالحكمةصوانمتن

الملك،نظمخواجهبنالمظفرأبوالفتحالملكفخرهو،صباهفيلسنجرالوزارة

علهذااشنتاجهفيمحمدميرزاويعتمد.الدولةفخرالىهنااسمهفَرحالذي

وزراءحياةعنمكانمنأكثرفيكتبالذي-البيهقيأننتصؤرلكنا.التخمين

فخريقصديكنولم"الدولةمجيركيا"هذاسنجربوزيريقصدكان-الأوائلسنجر

اثباتدونأوردهفقدالناسخأما،المتنفيصحيحااسمهوردوقد.الدولة

النقطة.

!يهعه!ي

(1)

تراهدىدينوعزبادهدىديننظام

نقطةبدونالأصليةبرليننخةفيالاسميرد(2)

.91ص2ج،مقالهيست:تزوبنيخانمحمدميرزا(3)

\،بمهـ-
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هـ(490عممحرممنالعاثر)فيعاشوراءيومالملكفخرباطنيقتلوقد

الأئيرابنتحدًثوقد.عاماوستينستةآنذاكعمرهوكان،خنجربطعة

لأصدقائهوقالعاشوراء،الملكفخرصم:ففالممرعهحولبالتفصيل

لِى:وقال،(السلامعليه!)عليبنالحسينمناميفيالليلةرأيتلقد:وأتباعه

أتباعهلهلاَهلو:فكريالأمرهذاشغلوقد،لدينافإفطاركإليناأسع

.هذهوليلتكهذايومكفيمنزلكتغادرألآالأفصلمن:وأصدقاؤه

خرجثم،القرآنويقرأيصليمنزلهفيالصباحفترةطوالالملكفخروقبع

قائلا:حرقةفييصرخمتظلمهًنأفسمع،بهملحقأقسئماليدخلعمرأمنزلهمن

فأمر.للمحتاجالعونيدَويمدللمظلوميستمعأحدمنوماالمسلموناندثر

منالباطنيقفزبقراءتهالهخئغِلفلما،برقعةإليهفدفعحالهعنوسأله،بإحضاره

قتيلأ.فأرداهخنجربطعنةوعاجلهمكانه

منجماعةاسمفذكر،الاعترافمففطلبسنجرإلىالباطنيوسيق

سنجرفقتلهم،الوزيربقتلإليهأوعزواالذينأنهمابِذكعىوادًالسلطانأصحاب

هذهنقلقدالأثيرابنيكونأنالظنعلىويغلب.(1)قتلهثم،أبيهمبكرةعن

تتمة:كتابيصاحبالبيهقيالحسنلأبي"التجاربمشارب"كتابعنالرواية

الملك.نظمأسرةتعجبهشيعياكانوقد..بيهقوتاريخالحكمةصوان

وهذا،الملكفخرالكبيرالخواجةرثاءفينظمهاغراءقصيدةوللمعزى

مها:جانب

الرفعهَ،سماهفيالعقلقمررتكدً-

الرياسه.بستانفيسروالفضلوج!

.الزلازلحركةبتأثيرتهتزالأرضتتخيًلأنلك-

.الاهتزازهمنالاسكندرقلعةسورفيتحطم

هـ.005عامحوادثالأثيرهابن(9)
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..أحدمثلهايرلم..وقعتاتيالحادثةلكن-

فيكلمقالأرسْعلىتسقطالثرقوشمى،النهارساعاتأولفيكنا

كياسه.

،الصباحفيالدولةعلىيسطعالحظكوكب-كان

والتعاسة.الشؤمكوكبُوحل..المحنةُخئمت،الضحىوعد

..العدالناسيأتيالفلكنِم:الناسقال-

اقترنا.والمشتريزحلكوكباما)ذا

،القرانقبلالملكبفخرَّلحالنحسلكن-

.انَدامومه..الملترىالفلكعننأىتدالسعدوكأن

..الدولةحديقةفيالامخالسعيدالمظفركان-

ربنا.تبارك،اللهشاءما:جبينهيرىمنكليهتف

،عديدةزهورماتتماتفلما-

حولنا؟يانعةالزهوروتبقىالسرويذبلكيفاذ

،عصرهتمرنتدونيرأمائهكانان-

.عمرهنقصفقد*!اكعقفهكانن)و

..كفمئهللخاتملازمأ-كان!219

؟دهرُهعليه-الخاتم-كحلقةاطبقَفيمَ

..قئمةكريمةجوهرةأحضانكفي)نالدنيا-ايتها

.قدرهواعرفي،الجوهرسيئةتكونيملا

،الكرمنورطبعهعنتفصليأناحذري-

.لفترهولو..العظمةِطاجوجههعنتمسحيانإحذري

،وراءهطائللامعك-كلايى

بالظاهر.مهمة،للصورةراعية،النفسلجوهرمحطمةلأنك

..وعلموجود:واجهتينذاقمراتشهينمنيا-

.rح3ىإ!
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9"22

ء.!هل

آخر.منتخرجينهبابمنتدخليتما

بآفة،مشوبةفهيمعناصداقةعقدتان-

للمشاعر.مؤذيةمتعبةفهي..أمومةأوأظهرت

التمثيل،تجيدإنك،الجاحدالفلكأيها-

الساحر؟الزمنُألوانَهيغيرأنالعجيبمنوهل

..الثرىإلىالثريامنبالعالمتيَعلألقد-

الحقائق.لقلبأعجبكم،قبلكأحديفعلهالم

..ثانيةعييكافتح،الديننظميا-

الخلائق.أمرفيتنظرأنأريدك

..الشهيدابنديه!ثلاأيها-

وجيشها.ملكها:ثىءلاالىالأمةَالألمُحوللقد

،شيطانجرحك..أكَلَم-كنتَ

كلها.الناسأعينعنكالحورفاختفيت

..كلبيدمنالحمامتسقىأنأتخيلكيف-

أُسْدِهايدِمنالدنيافيال!ثرابتحتسىكنتأنبعد

كالحسين،عاشوراءيومغدراقُتلتَ-

.قرينان-الشهادةفي-والحسينفإفكلذا

..مطلقاببالييخطريكنولم،العالمصدركنت-

.تواندون..مرعاعالمناوتفارق،الصدارةتتركأن

؟اليومأنتفأين،الثرقلملكابأكنت-

؟الآنجيضكمنبرئتهل..؟ابنكعنانفصلتكيف

،.ولوعتنالحُرقتنا،الحسربيومأشهيومناكانن)-

.الديْانعند..الثرقلملكالحصريومالشفيعفأنت

..سنةستينالمسكبرائحةالجؤَشبعًقدكقْلَخكان)ذا-
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الرحمن.نلقىيومالى-خُفقكبفضل-عنبراالأرضتظلفسوف

..الذهبيةالصفةأحضانعنغ!بتقدكنتاذا-

.(؟)رضوانجنةفيأبيكمع،الكوثرأحضانفيالاَنفأنت

مهترىنمماآيرخردماهيثدتيىه

صورىبوصتانررهنروْىبشدخثك

اززلزلهزمينضدبخبانكهبندارىراست

امكندرىبارهاوبخث!ازثدياره

ضدهساعتبككزروزحادثةابنندبدكى

خاورىآفتاببالازافتدلرلثب

نبودفانىاخترىويكازدولتبامداد

اخترىْوشوممحنتاندرشد.فافىجاضتكه

خلققم43دوزآيدصد!تدمردمان

باثترىزحلاندربجرخممعازدقرانجون
ازقرانبيشكنونآمدند!الملكفخرقم

جبرىمهرازكو!رفتبيرونسعد

نرازسرومعدبودمظفرراهـولتباغ

فر!تىاوديدارغره.5يد,هركه

شديزمصىباريثديزمردهاوتلا،

ترىماندكجا!مكردديررلهجونصو

مختمرعصرشكضتمالىبودوافركرجه

ىصسركثتعمرشعقل!بودكاملورجه

بردثايتهانكصترىحلقهْهرنكينجون

ىزث!كناحلقهْجوبروكيىضدجهاز
شابايمتكوهرىكنارتاندرزميناى

بدكوهرىمكناوبابدانكوهرآنقدر

نكليكريمىتوراوطبعاززينهار
نترىبزركىنقثىاوروىاززينهار

ازبرآنكاتوبيهدهعالباتوشناين

برورىوصررتفردائينفسبكوهرتو

وردوىرادمعدزاووجودكز!اصاى

برىنبيرودكرازىمرآردريكازهرجه

ثوستىايناتآفتبادوستىنوماراكر

ماهمرىايناستراحتبىدرى*ماراوتور
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وقد،الرازيالنحاسالمعاليأبو"الملكفخرخواجهبمدحاختصواوممن

حدائقكتابىش!اوحفيالملكفخرمدحفينظمهاالتيقصائدهكلإلىأشرنا

.(%19ص)"زحِسلا

مكرنىداىيكربازونابيميهراي=
ديكرىنثالبرنيزماهرثكفتىكز

خقانداثرىدرياثرزاارعالمى

تربازيكرىطرفهزينعجباىامتنكردهكس

باردكريككهخواهمهمىالديننظاماي

نجكرىخلايقودركاربكا!جثم
ناجيزضدتودردازشهيدبنضهيداى

ول!كرىشهريارازامتىنهايتبى

كردمجروحتوثخصوديوىبودىملكتو

برىهجونثدىبنهانآدمىزخمتا

ضرابخوردىجهانثبراندمتكزسهسزان

خورىثربتسكىازدتكهبردمكمانكى

حينجونكثشبمتهبزارىعاشوراروز

همرىشهادتاندرباحينصادتزان

توكهندان!تموهركزىبوعالمعدر

بكذرىودىبزعالموازىاربكذصدر

كنونكجارفتىبردىبدرراقمثرضاه
برىكثتىلكرشوزجدابمتىبرفى

محراصْروزماجوروزتوسوزازكرجه

ع!رىروزشفاعخواهرامرقضاه

عالضصتمثكينبودخلقتبرىازكرهرا

عبرىتاقامتخلقتبوىاززمينضد

شدىغاباكرينزرصفهْكناراو

كرثرىكتاربرنرضوادرخلدبدربا

فيالأثيرابننقلكاالعمرقربيكنولم،الضصوتتفيكانالملكفخرمرتأنيفهمهنا"من

.ةرو!ألاهمثهالذيضرحه

الكاتبالعمريمحمدالدينلرثيدالفارسيةالبلاغةفيكتاب،الثعردقائقفيالحرحطائق(1)

العربيةالىحواثيهونقلمقدماتهوعرفي.إتجالعاسلهوقذمنثره.بالوطواطالمعروتالبلخي

.م194ءهـ=9634عامالقاهرةفيالعربيةالترجمةوطبت،الواربيأمين)براهيمالدكتور

.(المترجم)
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الملكمعينعليالدينمؤيدالقاسمابوالمعاليتاجأ222:

العمبديسعبدبنالدولةناصح

سنجر(وزارةفيمحمدالدينصدروابنهالملكفخر)نائب

أبوالمعاليتاجالملكمعينيدعىنائبلسنجروزارتهأيامالملكلفخركان

الدولةبناصحايضايلفبالنائبهذاوكان.العميديسعيدبنعليالقاسم

نظامخواجهعهدفيللوزيرنائباكانأنهالمعزيأشعارمنويتضح.الملكومؤيد

صدرخواجهابنهعهدفيأي..الملكفخربعدالمنصبنفسفيبقيوأنه،الملك

عاممنصفرشهرفي(بيهبعدلسنجرالوزارةمنصبتولىالذي،محمدالدين

هـ563عامالمؤلف"بيهقتاريخ"كتابهفي-البيهقيأبوالحسنأوردوقد

:،فقالالملكبمعينقتعلقمعلومات

أبيبنسعدأبوسعيدبنعليالقاسمأبوالدينمؤيدالملكمعينكان"

نائبأوكان.الملكفخربنمحمدالدينصدرنائبالعميدمحمدبنأحمدمنصور

فيالمناصبأرفعيص!غلونعظماؤهمكانالذينالعمداءلأسرةينتمي،قديراً

السلكنظم"باسمكتاباالغانميفألف،مدحهمفيالكباُلفتوقد.خراسان

.(9)"الملكمعينمدايحفي

خواجهمادحيأحد)الغافىغانمبنمحمدالعلاءأبيالأديبابنهوالكتابمؤلْفالغافيأنيبدو(()

معودأي..هـ(465عامتوفيالذيالقصردميةمؤلفالباخرزيمعاصريوأحد،الملكنظام

معاعراايضاوكان،،الأنابآفيال!معائذكرهالذي(soar-464)غانمبنمحمدبن

الملك.لمعين

!؟!\7-
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"!ك8

عزأي..الملكمعينأخيابنبينهممن،منهمعدداالبيهقيذكروقد

مص!بَييشغلكانالذي،سعيدبنالحسينعليأبيالعميدبنسعيدالملك

..الملكمعينشغلهمااللذينالمنصبيننفسوهما.طوسوواليالمملكةمثرف

.(2)الملكمعينبعدالملكعزإلىاتقلاوربما،المعزىأشعارمنيبدوكما

لهذاتشفعالذيهووالأخير،الملكمعينبمدحالمختصَينمنمعزىوكان

وزرأنبعدنيشابورإلىالملكفخرومجىءأرغوأرسلانقتلبعدالثماعر

الملك-فخرحالشرحفيالمعزىنظمهاقصيدةوفي.هـ(490)عاملبركيارق

:الصددهذافيالاعريقول-سابقاونقلناها

،وشعريالملكمعينهذامجلىفيشفيعاى-

(2)غيرهماشفيعإلىحاجةفيأظننيولا

قطعاته.إحدىفيوذكره،قصائدخمسفيالملكمعينالمعزىامتدحوقد

فيومهافَهأبيهواسم،وألقابهاسمهحقيقةعلبدقةنقفأنأمكننا،شعرهومن

والأبنبِإلاأي..محمدالدينوصدرالملكوفخرالملكنظامخواجهعهود

والجذ.

مطلعها:قصيدةففي

منوْرمهرهمىتابدزوكهمدؤرجرخاندركَويىجه

الدينصدرخواجهعهدفي..للوزارةنيابتهأيامعنمتحذثاالمعزىيقول

يتير.وبهما،وتأييدهاللهبتوفيقيتحققالعبادمراد-

سنجر.المَلِكَِكْلُمالملكمعينلًمجتاييدهوعظيمتوفيقهفبفضل-

.49*كاصالورقة،لندننخة،بيهقتاريخ(1)

مجلىاندرينوشعرامتالملكممينمنشفغ(2)

اينباكهبندارم
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الأزهر.والنجمالدولةقبلمنالمؤيد..اللهدينعنقاءمؤيد-

أكبر.منهوهو،منزلةالسعدَيفوقالذيالمعاليتاجعلىالقاسمأبو-

المظقر.الدينمعزيرضىوعنه،محمدالدينصدرصوريتحققبه-

والعسكر)2(والاهالوزيرثؤونكلفُوضثَت،وتدبيرهورأيهلقلمه-

مطلعها:قصيدةوفي

اندرنكَرراَكنزيبانلعدكتى!بدانرَكجانورزسروتاباناىديدهتابانماه

محمد:الدينصدرلخواجهنائباكانأنأياممدحهفيالمعزىيقول

..ساعةكلوالسكرالمسكيعبرأن()القمريريد-

الخطر.ذي..الدستورلنائبوالمديحالشكرليقدم

،الزمانفخر،الملكمعين،الدنياسيد-[224أ

النتصرالملكمثير،الدولةناعح

..الفعالحميد،والشهرةمسِإلاصاحب-

البشر)2(خيربكنيةويكنَى،اللهاسدباسميتسئىالذي

(1)

(2)

ميركرددنكابنددمرالهياييدبتاوبتوفيق

ضجرفاهملكالملكمعينيارا!توتاييدضتوفيقازكه

اخترزوهمدولتزهممؤيدمؤيدرايزداندينهمان

اكبرصدعالىتدرازهتكهالمعاليتاجعليالقاصمأبو

مظفرالدينمعزراضىوزومحمدالدينعدرخ!نودازو

ولكروضاهوزيركارهمهمفروضوتديرشوراىبكلك

صاعفوشكرهر!مبركهخواهدهمىآن

كذرباشدرادمتورنايبومدخئكر
زكارورفخرالملكمعيندنياميد

زكرييرووخرميردولتصحنا
وكنيتشنامكهكردارىخوبدارىنام

الئرخيروكنيتايزداستشيرنام
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..وظفرهماوالخواجةها!ثلافتحبارات)ن-

فيه.مضمرة..الفاظكمنلفظكلفيمدغمة

..اعزازككيفيةالخواجةتعفموالأبالجدوعن-

وأبيه.جدهعنهمًلعتماالنهايةفييفعلوالإِبن

مطلعها:اخرىقصيدةوفي

جهانخوريمخوضامروزكهبهستهان

نا!ثننيستيديدنرداوزكَذشتدىكه

الملك:لفخرالنيابةفيهاكانتالتيمايألاًاحدتممالمعزىيقول

..الخواجةويذكرونخفةفيالأوتارالمطربينأناملتُداعبحين-

.الامتنانونبدى،ثقيلارطلاأكفهمفينضع

الدين،مؤيد،الأجل،الدولةناصح،السعيدالخواجة-

.الفتيانرئيس،العجمكفاةتاج،الممدوح

،والزمانالمكانملكمعين..سعيدعلى-

.الزمانوحلأمالبلادقاثدنائب

..للنيابةغيرهيصلحكافىمن-

؟البلدانوحكماالدنياملكااللذينمسدًالوزيرينيسدكانمن

س!جر،الملكدولةفي..الديننظام-

.(2)السلطاندولةفي..الدينوقوام

(1)

(2)

اروخراجهتوضاهالفاظزلفظىهرزبر

فتحبثارتهاىومفمرمدغم
صاآموختهلهبدرجدازاعزازتوخواجه

كاموختيرآخركدآن

وظفر

وبدرازجد

سبككنندراانبهتيرمطربانجو

دينديْوماجلهـولتناعحخجته

-20r-
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الملكمعينأنيفهم،السابقةالقصيدةفيآخروبيتالأخيرينالبيتينومن

أيضا.الملكنظامخواجهعهدفيالوزارةنيابةمنصبيشغلكان

مطلعها:قصيدةوفي

مشترىوديدهبدلمنمدوراهروينمشترىبادهوقدحساقىهستما

:المعزىيقول

،والسعادهدائماالخيرأصلوجهه-

.والقيادةالسيادةاصلالدينمؤيدوجهأنكما

..الملكمعين،الدولةناصح،الكفاةأكفى-

والريادةوالرفعةالعظمةشمس،القاسمأبو

،تدبيرهعلىالأحمديالدينتنظيميعتمدالذيالمدبر،الرأيصاحب-225

.الوقادةوقريحتهرأيهعلىيرج!سلاالملكويعتمد

*عه!يه

السعد،نجميا،المحضربّيط-يا

المعين.لهماأنتمنويا،المباركوالخواجةالملكنائبيا

..وصخسطوسمدينتيفيأعمالمنأنجزتهماإن-

.(2)ويستكينمكانهفيالملتويالفلكيستقرأنإلىباق

صيدعليوزمانزمينملكمعين

ئدنيابتضايتهْبودكهكهجزاو

صجرملكرالحردولتديننظام

(1)

يكوىاعلاوعورتتهمواره

ملكمعينهـولتناعحالكفاةاكفى

اومتوراىبتدبيركهمدبرىكافى

(2)

اروخواجهراملككهمحضريدكاى

كردماىوضهرمرخ!انجهطوسثهردر

122ةب؟-

وزمانزمينفرماندهنايبهتكه

جهانملكدوهركرفتدراكهخواجهدو

سلطانملكدولتدررادينقوام

صورىاعلدبنمؤبد!ورتجون

ومهترىبزركىآفتابالقاممبو

شجرىوملكاحمدىدينترتيب

اخترىوفرخندهمباركنايبتو

جبرىجرخبودتابجاىباقيت
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:تقصيرهعنمعتذرا،عفوهراجيا،حقهفيالمعزىويقول

..جواهريوضميركصرافخاطركمنيا-

؟عفوكبغية،ودرريذهبيعليكأعرضأنليهل

..وقلبيعينييملآنمنكوخوفيخجليإن-

حقك.فيالتقصيرمنوخوفي،وعديخلفمنخجلي

،حماكالىولجأتاذنبت-

(؟)وكرمكعفوكظلراسىعلىتبسطكي

محمد.الدينلصدرنائباكانأنأيامأيضاالقطعةهذهالمعزيوقال

خليفته،وعليمامِإلامحمدكان-

الوزير.ومحمذالمشيرعلي،واليوم

محمدبحبعلييفخرما-داثما

.الغدير)2(يوممحمدبدعاءعليٌيفخركما

ظلتدسعيدبنعليالقاسمأباالملكمعينأنيستنتجتقدّمماعلىوبناء

ولعلْه.الأقلهـعلى055عامهـحتى854عاممنالوزارةنيابةمنصبيشغل

بعدمارسهاثم،(الملكنظامقتلتاريخوهوهـ)485عامقبلالمهمةنفىمارمى

.(الملكفخرقتلتاريخوهوهـ)550عام

خويثىودززركنمعرفبرتوكهنايد(9)

وجرهرىعرافتروضميرخاطراى

دلمودرجثمدرتويثىبيموضرمت

مقصرىازبيمووعدهخلافازمْرم

توبناهندراموآبماهمكر

كترىبهساوكرمضرزمصبرتا
(2)

وزيراستومحمدئيراشعلكنوناوخليفهْعلىمحمدبردامام

غديربروزعلىمحمددعاىازكهنازديخانهمىمحمدمهرزعل
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قواممحمدالدينصدرالحسنأبو-3!226

الملكنظامبنالملكفخربنالملك

(511عامالحجةذيالى050عامعفرمنسنجروزير)

أسلافكمدحفينظمتهماكلجمعت

.وازدانبمديحكديوانيفتجمًل

اسحاقآلبينشعريوسرى

لآبينالرودكيشعرسرىكما

(؟)سامان

بحكمكاكتسبالعمرالسلجوقيلقد

..ثرفا

خطرا)2(بجاهكإسحقجوهرونال

(المعزى)

هـ-كما050عاممنالمحرمفيالملكفخرالخواجةالباطنيةأحدقتلأنبعد

نظامالحسنأبيالخواجةالىاي..ولدهإلىالوزارةمنصبسنجراعند-رأينا

هـ050عاممنصفرشهرفيتنصيبهوكان.محمدالدينصدرالملكقوامالإسلام

:المذكورالملكقواممادحافيهايقول،للمعزىقصيدةعنيفهمكما

(1)

ديوانكشتمزئنتربمدحمجموعتراسلافمدحجركردم

صامانآلدررودكىثعرجهاصحاقآلدرمنضعرضدروان

r1)

امحاقهرتوكوبجاهكرفتخطرسلجوقدورهْتوبعاهكرفتضرف
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الأعلى،الخلدالىمليكناحضرةغادرقدالأبيكنإن-

وأنضر.أعلىخلدأالابن)قبالبفضلالحضرةباتتفقد

.بالحجابوتوارتالغربنحوانحدرتقدالشص!تكنن)و-

القمر...منيىا..الشرقجهةمنبزغفقد-

الملك،خميلةفيوقعقدالشجريكنوان-

الثمر)؟(..الملكخميلةفي...الآنأينعفقد

..محمدنالالذيالكريم،الفضلابن-

والظفر.الفتح..وبكرمهيديهعلى

،والبلاءالآفةنفيرانطلقشهرفي-

نفر.أكرمإليناالراحةبفضلجاءآخروفي

الشهر،ذلكفيالعزاءرداءالقضاءأسقط-

.القدريحملها..الشهرذلكفيالتهنئةوبلضنا

..القيامةيومالىوالشكرالشكوىيقدماللهإلى-أ227]

(2)رفصشهرمذُنبِإلاو،محرمشهرمذالألث

**عه

بالشب..الكريمابنالكريمابنالكريمأنت-

بدررفتبرينخلدبوى،ضرتكرز(9)

يراتجالاز،ضرتبرينخلدجونبمت

خورضيددثدنهانبارهيكاندربغربور

قمرنجدهناآمدبديدمثرقسوىاز

باىزبيفتادملكجمندرشجرور

ثمرملكجمنندراهممتااربايد

وظفراصفتحهمهمحمدصمازجهانوكرمبأقضالكهكريمىفضلبر

نفرماهاينلروآرامراحتازآمدنفيرماهدرآنوآضوبآفتازخواست

تلرماهايندرآوردتهنيتمزدهْقفاماهآنثرافكندتعزيهجامهْ

صفرازما.بسرمحرمماهازبدروشكركدكلهبقيامتيزدانيثى
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بالحسب...الوزيرابنالوزيرابنالوزيرأنت

،الأبوجاهالرسولاسماليوملك

.والطربالصروربفضلكيعخهماوالرسولالأبوروحا

،العربوفخرالثرخير..مسِإلافينظيرككان

الثر.وزينةالعجمجمالأنتواليوم

،والنظاموالفخرالصدارةورثت

والخطر؟القدرفييفوقهشىءأفي،ذلكمنأجمليثىءأفي

حقْها،الأعمالكلوجذكأبووفئلقد

الأرب)1(وأناله،الحقلصاحبالحقالرقمللثفأعطى

!يهعه*

أبيكموضعفي..الملكهذافياليومفاجلس-

(2)أبيكبعينوارعهمالقوموارقب

إثنتيمنيقربمامحمدالدينصدرالملكقوامخواجهوزارةفترةواستمرْت

وسوف.هـ(151عامالحجةذيهـالى050عامصفرمن)وشهرينسنةعشرة

أخيهباستثناء،سنجروزراءكافةوزارةفتراتمنأطولكانتوزارتهفترةأننرى

.هـ(82551ءهـحتىمنسنجر)وزيرالملكفخربنطاهرالدينناصر

حملةهولسنجرمحمدالدينصدرخواجهوزارةفترةفيوقعهامث!َدَح7وأول

وزيرىبكهربنوزيربنوزيرهمنجبكريمىبنكريمبن3ىمم

وبيغمبربدرروانضاداستنووزتراصامروزيدروجاهبيغمبرنام

همروزينعجمجالامروزتوبىعربوفخرلرخيرتوهنامبود

وزيباترخوبترازينعالمدرجيسترصيدميراثبتوونظامىولهخرىعدر

حقوربدصتدادحقمرقملكبحقكارهمهتوكردندوجديدر

"2)

نكرخول!يدربجثمتوموندرينسئنخوس!بدربجاىملكاندرين

؟ا"،"325-

http://www.al-maktabeh.com



ئ!ء!

الخاني،ارسلانخانمحمدومساعدةقماجالأميربقيادةالنهروراءماعلىالملكهذا

هـ.503عامفيعليهوالانتصار،عليهتمرذالذيساغربكومحاربة

برامشاهلإِمدادالغزنويةالمالكعلىسنجرحملةفهو،الثانيالحدثأما

أبيبنابراهيمالمظفرأبيبنأصىمسعودالدولةعلاءيفّوتفقد.ومظاهرته

هـ)بناء558سنةشوالفيالغزنويسبكتكينبنمحمودالسلطانبنمسعودسعد

طبقاتصاحبقولعلىهـ)بناء509عامفيأو،(الأثيرابنقولعلى

عرشعلىالسلجوقيأرسلانالبأختابنارسلالاهابفوجلس،(ناعري

.خراسانفيسنجرالسلطانإلىولجأ،غزتهمنبرامشاهأخوهففر..غزنين

لهفأرسل؟أرسلانشاهمنبدلاًالغزنويينعرشعلى)جلاسهعلىسنجروصغ

رسالةيُعِرلملكنه،لأرسلانشاهالتعرَضبعدمفيهايطالبهرسالةمحمدالسلطان

برفقةسيستانإلىانرالمدعوجشهقوادأحدوأرسل،التفاتاالأكبرأخيه

)ملكالصفاريخلفبننصرالفضلأبواليهماانضمسيستانوفي.بهرامشاهأ2289

ةًرممنأكثرالأخيروحاول.أرسلانشاهجيشهزيمةمنجميعااونًكمتو،(نيمروز

سنجرفرفض،اموالاوعَرَض،سنجروالىأنرالأميرالىشخصأيرسلان

اسمهمكانوفي.أنرالأميراليهاسارأنبعدغزنةالىبنفسهوتوجًه..عرْضَه

قاسيةَصحربدارت-غزنةمنواحدفرسخبعدعلآباد-شهربمرهمعص
نيمروزملكشهامةلولاسنجربجيشتلحقالهزيمةوكادت.أرسلانشآه

العشرينفيغزنةسنجرودخل،الغزنويالجيشهزموأخيرا.سنجروشخصية

أنلرط(بيهكرسيعلىبرامشاهوأجلس،منتصراهـفاتحا519عامشوالمن

اسمذلكبعدياتيأنعلى،وسنجرمحمدوالسلطانالخليفةباسمالخطبةثبدأ

سنجر.لديوانسنويادينار000،025مبلغبهرامثاهيدفعأنوبثرط،بهرامشاه

غنائمعلىوبخودههووحصل،غزنينفييومابعنِأرسنجرقضىأنوبعد

هذهوتقبر.محمدلأخيهالفتحنبأوأرسل،بلادهالىعاد..وفيرةواموالكثيرة

منهناكيكنلمالتاريخهذافحتى،السلاجقةتاريخفيأهـالمعاركمنالمعركة
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محمدالسلطلانمسامعالنبأوصلوحين.غزنةعلىيدهوضعمنسلاطينهمبين

الحجةذي24فيهـوتوفي511عاممنشعبانفيمرضه)بدأالفراشطريحكان

.(2)(العامنفسمن

شوالمنالعثرينفيكانغزنينفتحأنالكاتبوعمادالأثيرابنويذكر

هـ511عاممنشوالفيالفتحكانفقد،يبدوفيماخطأذكراههـوما510عام

يلي:ماالىاستنادا

كان،محمدالسلطانلأخيهغزنينفتحنبأسنجرأرسلحين:أولا

مريضاكانفإنه،سابقاقلناوكما.الموتمرضمنيعاني-عماد-كقولالسلطان

نفسمنالحجةذيمنوالعشرينالرابعفيماتوأنههـ،151عاممنشوالفي

.العام

فتحه)بان-قررسنجرأنهـ،451سنةحوادثفيالأثيرابنيقول:ثانيا

بقتله.قامبلخالىوعادفتحهافلماْ،محمدالدينصدروزيرهيقتلأن-غزنين

لسبعالأربعاءيوم-(2)الكاتبعمادقولعلبناء-محمدالدينصدرقتلتمًوقد

فتحهابعدالمدينةهذهفيسنجر)قامةكانتولماهـ.151عامالحجةذيمنبقين

ذلكعلىبناءفتحهافإن،خراسانالىبعدهاعاد،يومأأربعينمنأكثرتدملم

هـ.51؟عاممنشؤالفييكون

غزنه-فتححاضرأوكان-شعرهمنموضعمنأكثرفيالمعزييقول:ثالثا

مكانسنجروجلوس،مكانهبهراثاهو)جلاسغزنهوفتحأرسلالاههزيمةان

هـ.511عامفيتًمتأحداثكلها..محمدأخيه

بقوله:يبداهاالتيالمشهورةقصيدتهفيوردما..قالهL-جملةومن

سنجر،الدنياسلطانالىالإِسكندرروحتلطفت-

ثرفاالإِسكندريفوقانه:فقالت

.264-262ص،الكاتبعمادهـ؟508عامحوادث،الأئيرإبن(1)

.265عى،الكاتبعاد(2)
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..عمرهطواليحققليمالروميفالإِصكندر

سنجر.العالمسلطانالعامهذاحققهالذيكذاكفتحا

،السادةسيدوالدنياالدينمعز

الدين.راعي..الملكزينة،الرأيالمباركالملوكملك

،الأبطالآلافجيشهسلكفيينخر!الذيالدنيامالك

الحفل.فيأفريدونوبهاء،الحربفيالإِسكندرقلبلهالذيذاك

لثئين،العامهذاالدولةتهنئه

وحسنأ.جمالأالآخريفوقمنهماكل

غزنين،فيالسلاطينعرشاضصابه:أوًلهما

السلطاني.العرضعلىهناجلوسه:وئانيهما

..ورجولةشهامةمنوكابلغزنينفيأظهرهماإن

.(1)العرببينحيدرولاالعجمبينرستميظهرهلم

جرحانبلطانسكدراجانزدبنا

عدربراردادشرفسجر!اننناملطاى

رومىاسكندرنكردعالمدرخويشبعمر

سجرحمانملطانامعالكردكهذْحىيخين

خداوندانخداوندوالدنيلاالدينمعز

بروردينآراىملكاىمباركضهاه

داردبهلوانهزارانلثكردركهجهانداري

فرفريدوناسدرببزمدلسكندراندربرزم

كولدتهنيتدولتامالهمىجيزضبدو

زيكديكرزبياترهتدعفتدردوهركه
ططانانتختبغزنينكويتدآنتيكى

ايدرثتططانىتختكوبرآنتدكر

كابلودرغزنيىدرامسالكردآنجهزمردى

حيدرعرباندرنكردرستمعجماندرنكرد

أحرهماتولما.ني!لاونياال!فاعرهوهـ(159-49،)منلخراطناطرقوتتشجرلفكانْ

فتحأنالمعزىقعيدةوتؤكد.والدينالدنيامعزوهوملكثاهأبيهلقباختارلحطاناوصارمحمد

بعد.فيماصيردكما..هـ(511)فيهنظمهاالذيالعامفيكانغزتين
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معركته،ناروخمدتغزنينملكفر-[2301

.والوديانالمحراءمنوالوعرالسهلفيالعدووتعر

،لمحمود(بطنخاص)منالولايةَلداود(بطن)رابعانتزعلقد

..والبلدانوالممالكالكنوزعلواشولى

غزنين،فيكلُسُربايعالذيكِلَملامِنَ

.الا5يوانلصاحبالناسبةالخلعبلاطكإلىمعهموأرسل

الشر،يقذَمألاَعليهالخيرْتقديمَيستطغمن

.السلطانسيفُ-حظهلسوء-عاجَلَهُأساءومن

آخر،لملكوعرشهبلادَهسلًمَتلقد

.والغلمانالعبيدلأقدامموطابلاطهوجعلتَ

سنة.وثلاثينمائةفيمتاعمنجمعومامحمودملكعلىاستوليتلقد

الرحمن.الخالقمنونمر،السعدكوكبمنبعون

،القلاعفتحتغزنينعلىاستوليتوعندما

.الرنانوالذهبوالجواهربالديباحمكدسةوكفها

..والجواهروالملابىالذهبكذسواقدوأولادهمحموداوكأن

.(؟)الأنرفيعياأجلكمن-للعجبيا-سنةوثلاثينمائة

ضدريزانبر!مصالىيثدكريزانغزنينشه(\

كرلرووادىبدضتضدوخيزانافتانعدو

محمودىْبطنبجمزداودىبطن،جهارم

يكرراوملكبمجويكرفتبتدولايت

غزنيندركردسيتتوبارمولانكوشهى

درخورخدشنرستدبدركاهتاثانَباكه

داودبنأررونألببنملكاهنجريناللطانورائهامنيقمد(داودىبطنجهارم)ْ

بنمعودبنإبراهيمبنمعردبنأرسلالاهورائهامنيقمد(محمودىبطنبنجم)و.نجرى

.الغزنوىعموداللطان

أعحْ.وهذا،()بيلانأخرىنخةفيْ

-9!بهير
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ث،ى

..مروفيبهراثاهوعدتحين

،"يأسهإمدوتُنهي،غزنينفيالعرشعلىتجُلِسهبأن

..أمركفأصدرت،التوفيقحالفك

راسه.علىالتاجَووضعتَ،العرشعلبإجلاسه

،السلطانونائببالسلطانأكرِم

الحثر.يومإلى،ونائبسلطانمثلكماهناكيكونفلن

..وجغرىوطغرىأرسلانأدوشاهالسلطانمُلكيكنوإن

النصر؟للأربعةيتحققولم،البلادفتحمنالقفماءُهنًكميلم

بفتحك،مسرورونبالجنةالآنفاربعتهم

الثغر(باسميالكوثرشاطىءعليتبخترون،الرؤوسرافعو

كردىبدكهيتىنباسيهىبربردلحرقاجو

كيفرتوتغزابردكردبدكرابخضبدز

5ىجييكردىوخرتبد lواوتخت

ر!جو5نجدباىواهباركاعردى

بكرفئعمودوخانهْملك!عالهويىصد

اختردادنSQبيايزدانكردنبنصرت

ارها!قلعهكصادىغزنينبرجيرهجوكشتى

رزوبركوهربرهمهديبابرجامهْهمهْ

كو!اونادنْررفومحمودعجباىنهادند

وكوهرمهجاورزلصايىوعدتوبهرز

ندرجوا(1)

ضدمرافق

jyكردىنجنانبيمامثبابرا

نينغزدرنيثىلاكه

بردىبرنفرماتاتوفيق

برهييادثابتخت

هيثاياد

افر.ضصبرنهادى

غزنين،عرضعلىب!جلاسهفوعده،المددطالامروفيشجرإلىتوجهغزنينمنبهراماهفراربعدْ

عرضعلبهاواجلهغزنينالأخبرفغشجربرفقهمروهـفي508،151بينماالمدةقضىانوبعد

!هاالعرضعلىجلو!فيهايباركقميدةالغزنويمحمدبنحنىأثرفسيدونظماجداده

:(24-23عى،ناصرى)طقات

حانثاهاستبهراثا.كهآحمانزهفتآمدبرنادى

-330-
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أبوهيمحمدالدينصدركنيةانهـ(513عامحوادث)الأثيرابنوكتب

الكنيةهيالحسنأباأنالىتشيرالمعزىفمدائح..يبدوماعلىخطاوهذاجعفر

:يقولهوفها

الدين،صدرقوا*الميكالعادلالصاحب-

.المقامرفيععنومالها،الملكوفخرالدينبقوامالشاهيذكرالذي

الحمد،شص!،محمد،الدولةقبلة-

الخ.00والإِحكام)1(القوة-عدلهبفضل-محمددينيجدالذي

:الإِسلامنظامبلقببتلقيبهتعلقفيماويقول

..واصتحقاقجدارةعنالوزراءسيدانت-أ232]

.الإطلاقعلىالعاليالدولةوغياث

.الإِسلامفيبركةيفرقكمننظامآلمنهناكليس-

.قافَالافيجلالايفوقكهمامهناكوليس

ومغربمثرقاندرىسلطاننشانسلطان=زهى

تامحثربودنخواهدططانن!انسلطانتوجو

وجغرىوطغرلارصلانالبوثاهسلطانملك

كثورآنبرفتحقفاازتكثتدقاهـراكر

جنتدرتوفتحضادىازجهارهرآنكنون

كوئربرلبخرامانلبوخدانافرازندسر

هستكهالدينمدرالملكقوامعادلصاحب(1)

يادكارراثهالملكوفخرالدينقواماز
محمدتآفتابمحمددولتتجلهْ

بايدارعمدديناودادازهتآنكه
متكوىرارانخيزازنمودبمزكرنجى

ثكارجانالنقارذوازنموذقدرتعلور

نرامتوايكدارىاينكنبتدرآننام

الفقارذوهجونوتيخخيزرانهمجونكلك

ري!ل-

http://www.al-maktabeh.com



4"!"-تم

السلجوقية،الأسرةشرفتبحكمك

)سحق.نسلُوالجاهَالخطرَنالوبجاهك

المحامد،أصلاشتقاسمكمن

(1)ويشتاقلوجهكيحنالمواتيالحظوصار

مدحه:فييقولكما

..وصورسعادةفيالملكدارإلىقدملقد

.كلُملامدارقلمهعلىيعتمدالذيالصدر

..الممدوحوالصاحبالإِسلامنظام

..الملُكدارَ..السلامدارالى..عظمتهبفضلتلًوحتالذي

..الملكوزير،محمدالملكفخر)بن

الملك.استقرار..تحركاتهفياللهجعلالذي

..وجذكأبيكعنالدولةأعاكتنظيمكيفئةتعفمتلقد

.(2)الملكشؤونترتيبتمَفعتوضهما

الدينصدركانلما:الوزيرهذاقتلعنيتحذثحينالأثيرابنويقول

شكوهفقد،ويبغضونهيخشونهوكانوا،استخفافنظرةسنجرلأمراءينظرمحمد

في)قامتهطوالالأمربحثيؤجلانشجروراى.غزنةفيوجودهاثناءلسنجر

متحقاقبايىتويرانزويكاناخد(؟)

اصلامتولرازترمباركيتنظام

ملجوقءدورهتوهماهكرفصضرت

ثتقتونامزمحامداصلاصتضده

ملكبدارومعادتبفرخىآمد(2)

عاحبىوبصنديدهفظامراايعلام

ثاهوزيرعمدملكفخرفرزند

خولثنوجدبدرازتوآمرختى

-332-

الاطلاقعلىتويىدولتغياث

آفاقتوكرازنرهمايونيختهمام

اساقتوكرهربجاهكرفتخطر

مثناقنوبروىماعدبختت!اشده

ملكمداراوفلمبرهتكهىعدلي

ملكداراصتسلامجوداراوفراكز

ملكترارحركاتثىهرنهادكايزد

ملككاروترتيبدولتشغلتهذب
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حينسنجر-أي-لأنه،بدورهمحمدالدينصدرعلىينقمشجروكان.غزنه

محمدالدينصدرإلىوزيرَهأرسلانشاهأرسل..بستمدينةوبلغلغزنينتوخه

فلا..عزمهعنسنجريثنىأنفيأفلحإذادينار000،005مبلغبدفعلهوتعفَد

رغم،الصلحطريقفيخطواتِةعدًبإنجازفعلاالدينعمدرفقام.غزنينيفتح

هذهخروجعلىلهالدافعوكان..جيوشهسنجرتسييرعلىالمحرضكانأنه

يضافالنهر.وراءماعلىسنجرلحملةبالنسبةالثىءنفسفعلأنهكا.الحملة

وأن،غزنينفتحعندالأموالمنكبيراًنصيباًلنفسهأخذأنههذينموقفيهإلى

..أخذهفيمايطمعونكانواالأمراء

جواهرورائهمنفترك،وقتلهالدينصدرعلىقبضبلخالىسنجرعادولما

.الدنانير)1(من000000020نقداتركهمابلغوقد.وفيرةوأموالاكثيرة

خواجةقتلَةًصق-خالدبنأنوشروانقولعلىبناء-الكياتبعمادويروي

:فيقول،آخربشكلمحمدالدينصدر

القلنسوة)عاحبكلاهبكجيعرف"قايماز"اسمهعبدسنجرللسلطانكان

الدلالإلىيعمدماغالباكانلهذا،خاصةمحئةيحبهالسلطانوكان،(المعوجًة

شؤونه.فييتدخًلوكانcقلبهليأص

فقد،عهالحركا!هذهصدوريتحمًللامحمدالدينصدرالوزيركانولما

.مرةمنأكثرعنهانهاه

العقل،سبيلوتسلك،الحركاتهذهعنتكفلمإن:لهقاليوموذات

:بدورهمهددالهوقالكلاهكجواضطرب.قلنسوتكاعوجاجمنأصلحفسوف

بعمامتك.ذلكأناأفعلأوقلنسوتيوضعمنأنتتعذَلأناما

لمدةنهارللالخمري!ثربوظل،الوزيرضيافةفيالسلطانكانأنوحدث

هـ.513عامحوادث،الأثير)بن(1)

ل!ء3-كل
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كلاهكجأخذ-حولهيدورعماْوذهولهسكرهأثناء-الثالثاليوموفي.ايامثلاثة

الوزير،فيهاينامالتيالحجرةإلىتوجهالليلوفي.وأخفاهالتدللبابمنخاتمه

بأداءمكلفأنهواذعىالسلطانيالخاتماظهرأنبعدعليهبالدخوللهفسمحوا

.السلطانالىوحملها،جسدهعنرأسهوفصل،سلطانيةمهمة

يمر!أنوأمره!قماخ"الأميرونادىصرخوزيرهرأسالسلطانرأىولما

يعلمألامولايياالأفضل:للسلطانقاجالأميرفقال.بااربااركلاهكججسد

بمثلالقيامعلىيجرؤمنالسلطانمملكةفيأنفيعرف،الشنعاءالفعلةبهذهأحد

لاحتى..إليكالوزيرَلْتقَبُسنتأنعنديوالأفضل.)ذنهدونالأمرهذا

.الفورعلىبلاطكالىتعودوأن،والضعفالوهنإليكأحديَنسب

كجقتلثم.عارهوتستر،صالحهتتهدفالتيالفكرةهذهالسلطانوقبل

.(9)ةدمبعدكلاه

عدادفيخالدبنئروانأنوعنالكاتبعمادينقل!التيالحكايةوتدخل

.وزيرهقتلتهمةسنجرالىبَشتلاحتىبعدفيماصيغتأنهاويبدو.الخرافات

أمرعلىبناءتئمقدالوزيرقتليكونأنلانشبعدفإناالحكايةصحةافترضناولو

الأثيرفابن.نفسهتلقاءمنذلكعلىأقدمبأنهبعدفيماقاتلهاتهمثم،سنجر

غاضباًكانانهويقرل،سنجرامرعلىبناءكان-ذكرناكما-الوزيرقتلبانيصرْح

وأسف،فعلتهبعدندموأنه،)بعادهفيمدةمنيفكركانوأنه،أسبابلعدةعليه

.وزيرهقلعلىوتحسر،محمدالسلطانوفاةبعد

صدرخواجهشقيق-تريباسنرىكمالسنجر-الوزارةمنصبتولىوقد

وزارةفترةطالتوقد...الملكنظامخواجهبنالملكفخرخواجهبنمحمدالدين

.الوزراءبقيةمنأكثر)طاهر(المدعوالوزيرهذا

.267-296صالكاتبعماد(1)

-33 m-
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بسهمالمعزىإصابةةًصق[1234

محمد(الدينصدرخواجهوزارة)في

المعزىأوردهاالتيالرسائلِومن،التراجمكتبنتهدوًوماأخبارمنذاعمما

ألقاهلسهممرةتعرَضقدالقَدْرَالعظيمالشاعرهذاأنلنايتأكدأشعارهفينفسه

جرحهقد-الثمينةالجواهرهذهلكلخزانةيُعدالذي-الرقيقصدرهوأن!سنجر

منأحديعرفهلافأمر،ومتىهذاحدثكيفأما.وآذاهالملكهذاسهمنصل

تخبطِاويظهرونبل،غموضهكشفيستطيعونولا،التذاكروكئابالمؤرخين

القصة.يروونحينعظيما

..الأقلعلسنةبعثرينالحادثبعدكانتالمعزىوفاةأنذكرواوقد

ثم.وفاتهوبعامبالسهمبإصابتهتتعفقانرواياتهممنفقرتينبنقلاكتفيتلهذا

التيالتاريخيةالنقطةهذهإبرازمحاولاأستطيعهمامنهااشنتجأشعارهإلىُتْدمع

الئ!اعر.هذاحياةفيالمسائلأهئممنتعذ

نخةتضفها،الفارسيةشعراءمنستةمنظوماتمنمختارةنخبةوهناك

مقدمةوفي.لندنفيتنقيحهاعلىنفيىعكف،الهجريالئامنالقرنفيكتبت

نصئه:هذا..بالسهمبإصابتهيتعلقخبروردالنسخةبهذهالمدوًنةالمعزىأشعار

فيعليهاولًوقتقدوالحاسدينالمغرضينمنجماعةأنعظيممنسمعت"

حاش-ثملاالسلطانوكان.الاتهاماتإليهووجهوا،السلطانحضرة

رباعيةسهمكلمعينشد-اللهرحمه-فكان،سهامثلاثإليهفصوًب-للسامعين

نظيرله،لاالذي-سنائيالحكيمهقالماذلكعلىوشاهدنا..الجالغايةىِف

-مجل!
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.رثاثه)2(في-وأرضاهعنهورض!ثراهاللهسقى

:المعزيوفاةتاريخفيالكاشىالدينتقيويقول2351]

ظهوروبدايةسنجرالسلطانعهدأواخرفيمروخطةفيوفاتهكانت"

-"542عامشهورفي،(خوارزم)ملوكالخوازفاهيين

مع)التذاكركتبفيبعدفيمابعينهماتكررااللذينالقولينهذينعلىوبضاء

فيتَرِدولاهـ.542عامفيسنجركانبسهمالمعزىإصابةفإن،(التغييربعض

هاتينمننقطةإلىإيفارةأية-الألبابولبابمقالهجهارأمثال-القديمةالمصادر

.الوفاةوتاريخالسهمقذتأي،النقطتين

يقولوهو،نفسهاالمعزىأشعارتراءةهيالموضوعلتحقيقوسيلةوأفضل

سنجر:مدخفي

ورعيتهجثهلهملكهناككانإن-

..الهوانمنهويلقىسيفهالعدؤىث!خي

"،لعدلههتَيعرترتاحأنفالواجب-

.أمانفيوتعيش،والرفاهيةبالروروتنعم

..الإِسلامملكبهيؤمنماوهذا-

.خراسانمُلكبفضلهيعمرالذيالملك

الدين،ناعر،سنجرالسعيدالملك-

.تورانوسيد،كئهاإيرانسيد

..البايةالذكرى،الدنيامالك-

نائيأبياتنصر(1)

بمعزىكلاهىدادفلكتير!

بياداش!رفتفلكنيرسوفلزأو

حدال!كهمعزفمعرافجندتا

آوردصرهقري!بودفلكتيرجون

-336-

ساختملكجانغذاايخامكلهزانتا

ساختفلكتيرصتاجملكبيكان

دادفلكىوبقاءبردبفلكزينجا

دادملكىوتجيربردملكبيكان
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.(؟)الأزمانمدى..السلاجعْةسلاطينمنثلاثةعن

..الجديدةالروحأنا..قبعت،مولايدولةعظمةبفضل-

.مروشهجانفي..سلأنا

مجدها،وأيامدولتهبقاءمتمنيأ-

.آنكلفي..عليهمثنياً،لهداعياً

الضل،يؤلمنيمريضمتبولأنى-

.للاستئذانالمنزلإلىأتخهفسوف

..راتبيمولايزادن!ف-

.(2)والأحزانومرضيلدائيالعلاجالزيادةهذهفيكان

ياهـ،151عاممنالحجةذيقبلنظمتقدالقصيدةهذهأنشكولا

الملك()فيهايدعىكانسنجرلأن،محمدالدينغياثالسلطانموتقبل

2M]على)مارتهفترةفيعليهيطلقانكانااللقبينأننعرفونحن..(الدينناصر)و

ماتوئاهـ(151-490)محمدأخوهعليهأطلقهما،للعهدولايتهوفترةخراسان

لقبينفسهعلىأطلقالبلادعلىسلطانأوصارمكانهسنجروحلمحمد

.(3)(الدينمعز)و(السلطان)

(1)

ولثكرملكبابودثاهى،ا

رعتعدل!ازكهبايدجنان

)سلامضاهاععاداصتهمبن
الدينناعرهمايونشجرملك

ملجوقفولاندركهندارىجها

ضاهدولتبفرنجانونم(2)

اروامباوأولتدبقاى

حواهمرفتبخاتبدضورى
خداوندافزايدمرموممJا

هـ.136هـ،2ءهعاصحوادث،الأثير)بن(3)

؟ب337_

هراسانتبثىازدضمنباضدكه

آسانوتنوضادآمودهبود

خراعانملكازوآبادستكه

وتررانايرانهمهخداوند
!طانصهازاتيادكارراجهان

ئهجانمرواندسننلته

خوانوئناكوىودعاخواههوا

بيكانرنجازهنوزرنجورمكه

درمانرممآنمرادردبود
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الدينناعرالملكلقب-دائمةبصفة-ديوانهفيسنجرعلىالمعزىويُطلِق

امارةفترةفيأي،محمدالسلطانوفاةقبلنظمهاالتيأشعارهفيوذلكسنجر

عنهيتحدثحين"الدينمعزالسلطان"لقبعليهويُطلِق،خراسانعلسنجر

المعزىَفْذَقَّنأفيللشكمجالهناكيعدلم،ذلكعلىوبناء.السلطنةفترةفي

السابقةالأعواممنعامفيأوهـ(511عامفيأوهـ)512عامقبلكانبالسهم

وفاةعامأنهالدينتقييرىالذيالعاموحتىالتاريخهذاومنذ.(ذلكعلى

كانتولما.تقريبا)؟(عاماعشرونمرًقدهـيكون542عامحتىأي،المعزى

السلجوتيةالدولةشعراءأميرموتأنتؤكدالمعزىحقًفيسنائينظمهاالتيالمراثي

تقيذكرهالذيالتاريخصخةافتراضفين..الملكسهمبتأثيرالأمرآخركان

النصلجرحمنيشكوظلالمعزىبأنالقولمنايستوجب..المعزىلوفاةالدين

فيوضعنا)ذاخاصة،مستبدأمروهذا.عاماعثرينمنيقربمابسببهويتألم

لجلوسالأولىالسنةمنذهـأي465عاممنذللشعرأميراصارالمعزىأنحسابنا

منيبلغمجيدأشاعرانفسهالتاريخهذافيكانبينما،السلطنةعرشعلىملكثاه

صخةافتراضناانكما.تقديرأقلعلىوالعشرينوالخامسةالعشرينبينماالعمر

مائةمناكثرعمرهكانوفاتهعندالمعزىبأنالقولمنايستوجبالمذكورالاريخ

بينتتراوحمدةالسلاجقةبلاطفيالئعراءأميرمنصبيشغلظلوأنه،عام

محالا.يكنلمانغريبأمروهذا..والثمانينسنةالسبعين

فخربنمحمدالدينعدرالملكقوامخواجهمدحفيايضاالمعزىويقول

:(2)(ـه151عامالحجةذيحتى050عامصفرمنوزارته)الملك

الحفل،يزدانالجميلبوجهك-

الدين.صدربسيرتالعالميزدانكما

واباهجذهلثهالذيالحرمحمد-

.(المنرجم)عاما02ولبىعاما03حواليالفرق(1)

عالمآرايثىالدينعدرعيرتوزاتيزمآراث!توزياىصورتاز(2)

مقدمصتوزرابرويدرجدجونومحامداةضالزكهمحمدآزاده

-338"
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أجمعن.الوزراءعلى-ومحامدهبأفضاله-تفوتهفي

A&ه

..العظيموالصيدالكبيرالملكأيها

وعمك.وأبيكجذكعنالوزارةورثتمنيا

،النظامبنالنظامبنالنظامانتمنيا

.عبدكشؤونتنطموأن،يدكتبصطأناللائقمن

الرقيق،قلبهالأيامضربةأتعبتلقد

.اليوم...ومتاعبهجراحهمرهموالطافك

.يومكلينتظرهمرسومبسبب..قلبهيملأللهئمبتركهترضفلا

.(؟الهئم)تقذميدأولاهماء،لهت!ركولا

الدين:صدرخواجهالوزيرمدحفيأيرضأويقول

..الملكوزيرغمةبفضل..الحظصارلقد،الحمدالله

ريخقي.المدينةوفي،طريقيىنْوم

..كالسهمفباتت..قامتيب!قبالهقومتفقد،الحمددثه

مليكي.سهمكالقوسصيرهاأنبعد

،الحوادثاذىمننجوتفقد،الحمدلئه

.الأمانكلالحظظلفيونلت

العين،تريرطلعتهبنورتِبفقد،الحمدله

.والاطمننانالاستقرارروحيإلىوعاد

وعم+وبدرزجداعترصدهميراثوزارتصدربتوكهخدا!باراى(1)

فظمتوازرهىكارضودكهزيبدنظامىبننظامبننظامآنكهاى

مرهمتوهاىلطفهتاوخته!برايامضربتاونازكدلاتخته

(؟)مهلويداهئملاروزكههمهاصتهئممرسومازبىاودلاندركهميد

الملك.مؤيدخراجههووالعم،الملكفخرخواجههووالأب،الملكنظامخوابهوالجدْ

في،*339-
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س.و"

ذنب،مادونيآفةابتليتقدأنيورغم-

الله.)رادةوهذه..بيالخلقاعتبرفقد

دنيانا،عنخافيةالآخرةأنالناسيرى-

.الحياةفيالعينراىالأخرةرأيتقدوهأنذا

إسرافيل،صورثبهما-تارة-يمينيعنأرىكنت-

.واراه..عزرائيلسيفخيال-تارة-بساريعنوأشهد

،ى!يعبشيهَشاةروحيإلمطفأعاد،ميتاكنت-

اللة.نبيداوديُثبِهعَنْ،الشمعوكانهصدريفيالحديدَوألانَ

طويلة،فترة..مجبراًعاجزأكنت-

الاختيار.حلًالجبروبعد،العجزبعدالقدرةحفتوالآن

فجرها.ولاحجديمحنةلياليانتهت-

الانتظار.طولوبعد،ةر!حلابحارفيغرقهبعدلقلبيالشاطىءوبدا

..صدريآلامَالزمانيذأزالت-

المباركة.الزمانصدريدقئلتحين

الدين،صدرالملكقوامالعادلالصاحب-

الملك.وفخرالدينبقوامكلُملايذكًرالذي

المحمدةشمس،محمد،الدولةقِبلة-

.(1)والإحكامالقوةمحمددينَعدئهيمنحالذيذاك

(1)

نآكرجه

يزدان

يزدان

يزدان

نايزد

يارشهريرزونرزاىرا

مونىاهررندابختم

جوتيرمكرداولتجاازاراكه

كاننهجوقامتى

وابفْينهارزندراراكه

منعمريافت

دكربارطلققرنوراكه

برترراجثمكرد

نجودلايقمراآمدبث!كه

بمنتانايزدستخرا

-340-

ندرواكشت

نبرزكرده

دتحواسبا

ارنمجاادود

كيرندخلقى

يارثهر

يارضهر

يخهارز

ترار

-اعتبار
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..روحيوحصنعمريدرعَرحمتُككانتمنيا،مولاي

المريع.السهمُيجرحنيأنتبل

..ذبولهمابعدعينيعظمتُكأحيتلقد

الربيع.ريحُالذابلَالعالمَتحعيكما

..يديكبينثرتها..الفتئةروحيتريدكنت)ن

وعبوديتي.اعتقاديصدقعلىبذلكألْلدم

..الحادثةهذهبعدمولايزؤية)ن

دينونتي.فيحسابيبعدالجنةبرؤيتيأشبه

،الكأسمنيديتخلوانأقسمتلقد

.والاهتمامالرعايةمنعمبعدعقليُرالخطملأفقد

الأمر،بادىءالحياةفيالأملفقدتمافكثيرأ

.بسلاممرالأمرأنبعدبقسميأحنثولن

آخرتنهانتدنياازكويخدمردمان

آ!ثكارراآخرتبديدمدربديامن
بمبنبرميددفبلصاارصولكامثا

ياربرميددئيلارعزتغلخياكه

دادزبانمجارواعىضاهمبودمرده

وارداودبرماندر!ومجوآهنكردنرم

مراواكنوممدتىrبودومجبورعاجز

اختيارجيىوزبسقدرتعجزاتازب!

عحرآمدرابديدمحنتشبهاىتنمبر

كنارآمدبديدراحصرتياىلحردلمبر

منعدرازروزكاردمتكردزايلرنج

روزكارعدردستمباركبيوجدمجون
صتىالدينعدرالملكقوامعادلعاحب

يادكارراضهالملكوفخرالدينقواماز
محمدتآفنابعمددولتءقبله

يابدارمحمدديناودادازهتآنكه

ولله!3"1-
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س.و

..واجبأمرشىءكلمنهروبي)ن-

معه.ويئفقطبعييناسبلامماخاصة

،صدريفيالنصلدامماأتألمأنيواعلم-

.(؟)وأتجرعهأحتسيط..يديفيالكأستجدلمإنواعذرني

الدينصدرخواجهوزارة(ثناءنظحمتقدبدورهاالقصيدةهذهكانتولما

ذلكقتلتاريخهـ)511عامالحجةذيقبلذلكيكونانبدفلامحمد

فهذا،الخمرلتأثيرخاضعأعلاجهبعدسنةأمضىأنهفيهايقولأنهوبما.(الوزير

عامفيأي،الأقلعلىهـبسنة519عمقبلبالسهمأصيبقديكونأنمعناه

العم.نفىفيأصيبقديكونأوأنهـ،510

سنجر:مدحفيأيضأيقولوهو

..فتوحاتهبفضلالذيالعجمسيدسنجر-

تيرزخمييثىتورحمكهوندىاخداى(1)

حصارسنجا!سدميرشدمنعمريئى

فرتوزاكت5ندزمن"يزمرده.هيدد

كارىبرزأسردهبزلمعانجرنهمجا

امتوبندكىواعقادعلمزانجاكهتربث!

ثارآرمجانكهخواهىهمىجانمنركرجه

مراحفرتآناتجالحادثاينازبس

ضمارروزازبىاصتثهتدبدارهمجو

تهىدارممىازجامدستكهصتمكردعهد

خماربرمغزماتصاليكتياركزس

اميديريدمعمرازكارآغازلحرىبس

كارانجامئدمبهجونلكنموييهانعهد

امتواجبكردن!رهيزمراجيزىهمهاز!

ر،!زاسنباشدباطبعمكهجيزىازخاعه
دانرنجورمرابيكانبرمدرباضدتلاه

رادرمعذومراساغركفمبرنباثدرو
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.(؟)صَصَقلاوالرواياتب!لعجائبالعجمبلادامتلأت

.**

الألم.لروحيسهمكجرحُيسببلم،عبادتكفيكالسهمماضيأقلبيكاناّمل-

كالعدم.الزمانفيوجودهيصبح،يديكعلىالسعادةعبدكينللماذا-

سقامه،العاجزعلىقبولكوهؤن،محنتَهالمهمومعنعظمتكدفَعَتْلقد-

.ممُغلاوكثف

(2).الكرميصدررحيممللثعندامام..عجبولاالرحيمالملكيدعونك-

ايفأ:ويقول

..مولايعظمةبفضل)ذ،لتهالمنًة-

بعد.حياتيأفقدولم،ذنبدوناقتللم

..الملكسهئمروحيبنتزعلم)ذ،دتهالحمد-

قصد.دونقوسهمنأطلقهالذي

..الأرضإلىالسماءمنالقضاءهذانزلأنيوم-

السماء.منرسالةحطهليكتب

.الزمانمنالأمانلكطلبتلقد:فيهايقول-

البقاء.الخالقمنلكوطبت

يكاناخدسنجر(1)

رد5بندنجو(2)

اكربند.ر

فرتودفع

همىندخرا

كزفتوخاوعجم
عجمصتاندابروعجايببرتاكشف

شتادجوتيردلتوبرستثى

لمابجاننرسيدضتوتيرزخماز
فتىنيادرتو!معاد

عدمزمانرنداهمبندهوجودكثشى

كردمهلتولوتجوكرد

سقمنتوانابرومحتصتندزا
ترانبامهرملكملك

كرمبانمهرملككندكراسئكفت

!ط+*4"-

http://www.al-maktabeh.com



[239]-

ي"ى

..خوفلا..صدرَكالسهمُيثقب)ن

مان.الزٍمِنحةُالفلكمنتأتيكفسوف

..بخوفكمتأثرأ..وجهكبالدمغسلتمهما

.الأمانلهاكُتِبفقد..روحكضياعتخثىفلا

..كراماتمنحظهوابداه،معجزاتمنالثماهأظهرهلمانتيجة

العافية.آثارعليبدتماكثيرأ

..المباركوسهمهالمباركةالشاهيدعنَمَجَنفربما

مدؤية.شهرةمنحفقتهُوما،ليالناستمفيقمنأسمعهما

..ظفهاهمتهعنقاءعلىبسطتلقد

وسكن.جسديفينصلهاختفىحين

..العظمتقتاتالفقاءولأن

.البدنفيالعظمطاجالحديداتخذفقد

..الشاهمدائحمنكنزأأودعتهاخزانةقلبيجعلت

ثمين.كنزكلمنأفضل

..حارسالىحاجةفيالكنزكاننِإف

المين.كنزيحارسالملكفنصل

الوقت،بعضتبقدقلبيكان)ذا

..عمةَّدمالضعفآلمهقدوجسدي

..والعافيةبالصحةامريانتهاءانأعلمفإني

الأنم.سيدمولايوعظمةُاللهفضلُسببه

.والعمر.الدنياشجرحاكمالملك

.الهمامالشجاعالموفقوالأسد،السعيدالملك

..الرحيمالملكرأيوبركةجاهكبفضل
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الجبار.الفلكظلممنالنجاةربيليكتب

،بالآلامالدهرامتحننيأنوبعد-

للاختبار.طبيوتعرض،مدحكعلىتدرتيالحظامتحن

ثانية؟العبوديةلطريقعودتيعلىاللهأشكروالآن-

.الزمانسيدمادحالمجلىفيعرتفقد

.للجواهر.منجممجرْدصدريأنظننت-

.مكانخيرَ..منجميفيفجأةالصلُاحتلأنالى

..عنبمنجمهاالجواهرتنفصلولم-

عظمتك.بفضل..لجواهرهالمنجمعادبل

الله!منبتدبيرالاالامتلاءهذاوما-

همَتك.بفضلونممةوشهرةجاهأليزيدني

الدولة،جوادامتطى-أخرىمرة-وهأنذا-

خدمتك.لقاء..والجاهبالحرمةوأنعم

،رضاكغيابفيعامأالهمْركبتي-

.رضاكظلفيالسرورأنتظرواليوم

لي!أضرتولو..روحيالذهب-

(2)فداكوجعلتها،الذهبتنثرالتييدكعلىروحياليومنثرت

يكاناخدبفركهار!اخدنت(1)

قصدنكردنمبجااكهرفاخدنت

قفااينآمدبزميناطنزكهروزف

بقاخواتمترازكرد؟،ركا

نجتباكتبراتنوصه9ْ!صيهْ

ىاثةروىبخرنهراصازينهرجد

وابختوكراماتئا.معجزاتبر

ضا.وتيردتباركىبركهضايد

3-همدطبهاوهتهما!سبر
بوداتخوانها!توتانكهبهراز

ىب!م-

رايكانكتهئدمكهبىنجد.من

كانازيخداختبقصدضهىتيرى

آطنزلهرستاديياممرابختش

امانخواسنبما"روزكارزكا

زمانمفتهتجوزجرخيدهىأ

بجانضدىايمنكهدستموىازجان

نثانبود!بمنتدرصتىآثار

داصتانوصابدخلقزتددتان

اونهانوبيكانآهنثدتملحرجون

اضخوان-طبعصتنمركرفْآهن

http://www.al-maktabeh.com



سلطةقبلبالسهمأصيبقدالمعزيأنأيضأالقصيدةهذهمنويُستفاد

هذهطوالكانوأنه،(الأقلعلىهـبسنة511عامتبل)الأقلعلىبعمسنجر

غيرأنه.البلاطعلىيترذدوصارعمبعدتحئنثم،الفراشيلازممريضأالسنة

يعذبهصدرهفيبقيالنصلوأن،قطيُشفلمأنهلهاخرىأشعارمنيُفهم

هتَقعبماتأنهسنائيمراثيوتشهد.الموتعلىلرفأحيانأكانوأنه،دائئما

اشعارمن!خياتجامعذكرها..رباعياتةَذعفيذلكالىيشيرنفسهوهو.هذه

:يقول.الستًةالث!عراء

بأذيالي،ءالىالقضاءأمسكمليكي-

ئايكانكجازبهضاهبمدحكجىاندروونجهادمكردمخزاتدلمن

باجانمراهتكجضا.عكانراكجناجارببايدكركامان

ناتوانبرتنمزلحرداكرطليكمردندبوددلمزرنجاكرجديك

حدايكانولرْبدانمحداففلراسبحويث!عافيتكارفرجام
كامرانودلبريتكامكارثيريتاوآنكهضجرملكزمانهفرماند.

هدنجاتايزدبفرتورانجدهمن

مهربانثاهوراىكيتجرخجوراز

مرامتحانابرنجكرددهركهبىنزا

متحانامنطعزبختكردتومدح

وار5بندبارهكردكهكنمنجرضكرينا

خرانمدخوشداخطتوبمجل!كضتم

استكوهركانمنصيهْكهكمانبردم

مكانمنكاندربيكان4فتناكه

بعاتجتوليكننرفتزكانكوهر

كانر!هميدب!رهربازتوهـولتاز

تامراساختبدانخداىتعبيهاين

ونانونامترجاهبهمتشودونافز

كردوحرمتىدكربحمنىكيرم
رانيربزدولتمركبترخد-زو

مابودهتوغمناكلقبوبىيكال

مانضادقولقبرزثومكراوقنت

كنمكنىثارتاتوروستارزنمجا
فثاننجازومراقورفثانزمتدبر
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جالسين.حوليالغئمجنودرأيتحتى

المُثرق.قلبيجرحقدسهمككانفإن-

(1)المعيننعملروحيوكان،جسديرعىقدفإقبالك-

:يقولو

.عمريسابقفي..القديمةخدمتيحقادً..بمعاداتيالموكلالفلكأيها

(2)صدريبراحةمرتبطةالقومصدورفراحة..صدريبراحةصدريعالج

:ويقول

..وجنةلينِإف،للجواهرمنجئماوقلبيصدريكان)ن

الأصفر.كالذهبفصارت،شيئانأتعَبَها

،الممشوققمريزلفعقدة:الشيئيناول

.سنجر)3(الملكسهمجرح:وثانيهما

:يقولو

..غمزتُكقلبىتَحَرَجلقد،المنيرالبدرأيها

.صدريبالسهمالملكجرحكما

فيهما،استقرافصلان،الآن

(4)وصدريقلبيمنبدريافانزعهما

..انَردصجرحتدسنجرالملكيكن)ن

منمنادبدقضاىضهابكرفت(1)

منوثنرتودلبتيركرخت

منكيهبربلندكمرجرخاى(2)

كنلهرمانمراسيهآصا!ى

دارمكوهركانويخهدلكرجه(3)

دارمدلرما.زلفبتهْكان
فيرر!باىبغمزمندلختى(،)

دارمناك!وحلكنونودلميهلهر

-7*!

مننثتيرامنتالكرغم

منوتنجانداتْنكا.توبخت

منديرينهْخدمتحقبكزار

منميهلهرهامتيخهكامايئى

دارمزرصنهرموزلينجرخاز
دارمشجرضلهتيرختهوين

تجير،ت!نيخهْملكجونانكه

كيرآمد.برونمرموودلصيهاز
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الحب.ويثقله،رأسنايملأالعشقرا!خف

قلبنا.سلبقدالحبيبصديقنايكنوإن-

.(1)القلببدلصدرنايغلفالسهم

قطعاته:احدىفيويقول

والغخر.للشكر..رأسهنرفع،شِعريفيالملكسهمامتدحت

(2).المدرفيالنصلتاركأومضى،صدرىِعلىقُبلةفوضععليوأقبل

:خراسانجيوشعارضعمرايدولةصفيالملكسديدمدحفيويقولص

..خراسانعارض،كِلَملا،كلُملاسديد

.الديوانأهلومخدومالدولةصفى

..الرسولضرعومعيناللهدينملاذ

وعثمانوالعتيقعليأهب!ثيالذيعمر،

..وصفيسديد:لقَبَىناللقد

الإِيمان)3،صفاءومستودعالسداد،مستقرقلبهلأن

..ليبيتينفيسأحذثكالسعيد،الحظصاحبيا

.ايرانملكسهمحادثعن

،جسديعلىتبدوالعافيةآثاركانتإن

(4).الآنالى..صدريكنزفيمختفيأالضلزالفما

امارضجرضاهبختكريخه(1)

امارلبردباربردبرلكرد

ب!نودمنجظمارنيرثه(2،
منيخهدادبرصهوآمد

(r)تاخرامانعارضملكملكرريد

لرصم!ثومعيناخددينكاه

دلثىزانكهاتيافتهومفىسديدلقب

مارابتهوبيكباتوبخابند(4)

ييدا-عافيتآثارتمبرا،جه

-riA_

امارصثرعؤخماريتكم

اكلمارهمرتالدلبدنببكا

اثبفرصبمخروكردضكر

ْتابكذلربهنككاوفتر

صاديوانأهلومخدومهـولتععى

تاوعانوعبنعلهمجوكهعمر

تاابمنومحفاىسداد.،3ترار

تاابراننا.تبر.حادثحديث

تاشهانشه-!لحرفوزبيكان

http://www.al-maktabeh.com



..قيمةكثيرةجواهرمنيحويهبماصدريإن-

.للكلامخزينةكوَ

.مكانكلإلىالجواهرتحملمنها-1241]

والآلامللنصلمكانأمثلهايكونأن،أسفاهفوا

آلامي،بلطفكعالجتفقد،لطفكلكشلارإني-

.سقاممنبيألئمماوداويت

،وعمركحطكحارسالعرشإلهليكن-

ينم.لاحارس..كلُملل،وقلمككُدَيَف

..صعباصدريعلاجيكنان-

(1)الأظمرب..الروحخالقعلىسهلفهو

الفقيهبنالرازقعبدالإسلامشهابالدينشمسالإممممتدحأويقول

منصباليهيسندأنقبل..نيسابوررئيس،الملكنظمخواجهأخيابنعبدالله

:(الأبياتهذهفيقطلوزارتهإشارةتوجدلالأنههـ-151عمقبلاي)الوزارة

بالعشق،قلبهيربطلممنالحظسعيد-

الدين.شمسلمدحيضيفهماعشقهمنأخذومن

..الثاقبالإِسلامشهاب،الاممذاك-

العالمين.ربسماءفي،الثريامفرقعلىقدمهوضعالذيالشهاب

..إقبالهظلفيالذيالرازقعبد-

(2)علييناعلىالىمسندهالحظأوصل

صافراوانيشىكهراندروكه!نسيهْقياسازاصتنحنخزانهْ(()

صاييكانجاىكهمريغاخزيخهجينكهرخزانهزينجاىبهربرندهمى

-اوهرمانعلاجبجاىتولطاقتمراهمردكهفلأرمتولطافتازمن

اصرانكهبانملكتووخامهْدصتكه)توباوعمربختنكهيانعرضخداى

تاوآصان!لجهانتخالقآنكهبرامتودضرارصعبكَرجهمنيخهْعلاج

نبتاوعثقنجددردلكهآنكسبختنيك(2)

نهاد=الدينشبرمدحاوعقازكرفتبر

-؟؟بم!-
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!!يى

..الأساسوضعالذيالصدرأخابنيا-

قسطنطين.وبحركاشغربينفيما

..)قبالهقلعةفيوضعانبعدالآخرةالدارالىانتقللقد-

(9)والتمكينالحشمةذخيرة..علومكمن

الفلك،ضربةمنمتعبأقلبيكان،العظيمأيها-

.(2،المعنىقلبيعلمسكنأمرهماَلطفكفوضع

يشغلكانالذي،القمىعليبنسعدطاهرأبيمدحفيالمعزيويقول

هـ:516.هـحضىa10عممنرج!سلالوزارةمنصب

خافيةليستالملكسهمحادثةأن-

الزمانيدعلىكدرمنأصابنيماخافياولش

السهم،رهاكدًتدالسابقةحياتيتكن)ن-!2429

.والأوانالعصرشصىبفضلمثرقهذافعامى

..الموتعلىأشرفتأنبعد-

.والشهرةالصيتصاحبالدينشرفدولةفينجوت

..الدولزينة،الملكوجيهالمعاليفخرالكفاةتاج-

اراسلاماتثاقبثهابكرامامىآن=

نهادبروينتاركبرقدمكرثهابىوآن

وااتجالسايهْاندرآفكهرزاقعبد

نهكعليينبالاىبررختعالىبخت

سامىاىورازكهىعدرزاد..برادراى(؟"

نهلدقطظينبحرتاكاضغرزميناز

خوي!انجالقلمهْواندررفتيعقبىاو

نهل!وتمكبنخمتذخيؤتوعلوماز

بودخستهمندلكرهونضربتاز)2(مهتر

نهلدنكبنمرهممنختهْبرتولطف

-350-
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الأعرة.ورأسالملوكرضى

والزلل،المهوعنالشريفةنفسهسيىةالمنزَّهةطاهر،ابو

والعار.العيبمننفسهسيرةوالخالية

المواتى،الحظوساعدهالدولةكرثتهالذيعلسعد

والفخار)2(.والعلاالسعدفهمانصيبهوكان

..يئلمقلبييكن)ن،المعالىشصىفلكيا

يحث.كانما_كاملعمفي-الفلكمن

..العمذاكمضىفقد

أرغب.فيهكنتُماالتاليةالسنةفيجاهكبفضلونلت

جسديفأصابأخطأتدميكيسهميكنان

المقرئياليهعرتُأنبعدبروحييلحقلمفالخطر

..شأسهمهيكونأناللهسألم

مصيبتي.فيهيبكون..مأتماوالأحرارالعبيديقيمأنفي

محنتي،فيليتأييدكبفضلصخيتن!حتلقد

يارضهرتيرقعهوايت!وضيد.(

يارفيثتبرمنكهتيرهروزكماروان

بودتيرهتيرازمنروزكمارباركر

روزكارزخورئبداتروضنامال
منحالمركثتُرثبربودكهبىزان

كردكطردبنثرتبدولترتم
ملكوجهمعالىفخرالكفاةتاج

تاروصرملوكرضدولزين

اومتضربفنفسسيرتآنكهطاهربو

وعارعبزوخالىوزلت!وزطاهر

تايافته.وغلسدكهعلسعد

سازكاروازبختماعددولتاز

-351-
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وكربتي.وغفيلهفيحَطكوإزالة

حضرتك،فيعنائيليلواختفى-

فرحتي.وبدت،ظلمتكفيصورينهارووضح

عليبنسعدطاهرأبيوزارة)بانتنظملمالقصيدةهذهأنالقرائنوتعد

طويلة.بمدةذلكقبلنظمتبل،القمى

القصائد،منكثير-الوزارةيلىانقبلالوزير-هذامدحفيوللمعزي

عنه.نتحدثعندمالهانتعرَّضسوف

كانبالسهماصابتهأن-.قاريخالمعزياشعارمننقلناهما)جماليمنويُفهم

وان،مروفيوقعقدالحادثهذاأنويبدو.اليقينوجههـعلى591عمقبل

..مجهولالسببولكن،بالسهمقذفهالذيهوس!جر

لهذالجأولعله.سنجرجانبمنوقعخطاالىالأمريُرجعنفسهُوالشاعر

هدفكاناذاماندريلاونحن.الإداريسنجرجهازفييعملكانلكونهالتعيل

عندماوفاتهعننتحدثوسوف..الخطأبطريقجرحهأنهأمالمعزيلْتقسنجر

الملك.مختصوزارةعننتحذث

نبرداكرمعالىجرخآفتاباى(1)

يافتمتووبفركأضتلرصالآن
برتمرفتخطاثهريارتيركر

ثوندتيراوبتكزنخواتابزد

مراحادثهآنلربودكه!ثدمبهتر

نهانمنتبمارئبئدتوحفرتهـر

-2ء3-

عدارراجرخدلممراربرطليك

اتظاركردمهمىآنجهديكرطللر

ثهريارباتجالنبردخطرراجان

ارyصوآزادنجد.نجد.صكبر

غمكارنووبختمعالجنونأبيد
آثكارئدساطمزJ.)توظلمتلحر
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الملكنظامالدينقوام،الدينشمسالمحاسنأبو-4!24لإ

الملك(نظامخواجهأخيابن،اسحاقبنعبداللهبنالرزاقعبدالإسلام)شهاب

.هـ(515قامحرم511كا)وزارق

،الرسولدينعلميرتفعوهختكبفتواكمنيا

.النظامآلشرفومعاليكمعانيكومن

..الشرعمعركةفيالمبارزةتزمععندما

(؟".غمدهمنالفصاحةسيفأحدلايستهل

)المعزي(

للإممالوزارةمنصبسنجر(سند،محمدالدينصدرالخواجةقتلبعدص

نظمخواجةاخي)بنعبداللهالفقيهبنالرزاقعبدالمحاسنابرالإسلامشهاب

شهابتلفبوقد.فيهاةين!يدلاالرياسةلهموممننثابورفقهاءمنوكان،الملك

الدين،"قوامأي..الملكنظمخواجهبألقابلسنجروزرانبعدهذاالإسلام

اخيهموتبعدبدأتالتيسلطنتهفيلسنجروزيراولوهو."الملكو"نظم

ا!هحغياثالسلطان
رصلدينعلموفتوتفتوىزاى(9)

نظامآلشرتوممالىمعانىوز
خواهىمبارزثرئامعركهلمحرتوصن

يامزفعاحتتغنكثدبرهيجكى
بنمحمدبنمحموداصممكاناصمهووضع،اللاجقةعلططاناْبجرالخليفة)عترف(2)

بمتبرمنالراجهـ=513نةالأولىجمادىمنوالفرينالادسفي..الخطبةفيملكاه

هذاعلالابقةوالعثر!نالأربعالنراتمدةخراسانفيذلكتجلبحكموكان،م1119سنة

.(المزجم).يخالتار

353فيع-
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إسحاىْ،بنعليبنعداللهالقاسمأبوأي-الإِسلام!ثهابوالدوكان

وكان،الجوينيالملكعدالحرمينلإِمامالفقهفيتابعا،الأجلبالفقيهالملقًب

.الرعلأحكامطبقأ..أيضأوزارتهأيامفتاواهيُصدر

.الوزارةفيتعيينهقبلالإِسلامشهابحياةعنمعلوماتيدنافيوليست

سجينأوكانهـ،499عامالقعدةذيفيماتقدأباهأنبيهقتاريخمنويستفاد

أميرالمعزي..الثعراءمنالإِسلامشهابعاعرواوممن.ترمذ)2(قلعةفي

مدحه.فيقصائدولها،الغزنويإبراهيماسحاقوأبوالشعراء

تجلبعضهانظمقصائد،ثمانيإلىهْقحفينظمهاالتيالمعزيمدائحوتصل

احداها:مطلعوهذا،أثناءهاوبعضهاوزارته

كصميربتوآراستهآمدمعطرريَكبشمنييشعيدزبهرتهنيت

بقوله:فيهاامتدحهوتد

..النهارطوالالبهجةملأتالوردوموسمالعيدبفضل

الخطير.الدينشمسخدمةفيليلايتعبًدمنقلب

..الملكمؤيد،العجمإمامالمثرقرئيس

الوزير.عموابن،الملوكدولةبهاء

،الأناموأثيرالمسلمالدينشهاب

الأثير.وفلكالشهاببقدرهيفوقومن

حشمته،علىهمتهخسنيدذالذيالمحسنالمحاسنأبو

يشير.وإليها..نعمتهالىالأنظارويوخه

مكانتهم،الثرقعظماءينالبخدمتك

المنير.السراجَتولكفيالثرعأئمةُويجد

..بحمايتكويستظل،الثرعكنففييعشمنإن

برلين.نخة،5،*ورقة،بيهقتاريخ(1)
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الغدير.عيدصبحخاصة..بالسرورينعم

..)عجازكالمناظرةفييبدوحين-

طاهرالضمير.الفليسوفبعجزهيقرَ

بديعة،بألفاظالخطاباتتكتبحين-

(؟)والكبير.الصنيرالفاظهويعطم،كاتبألفالخطابيحمل

مطلعها:أخرىقصيدةوفي

اندامسيمتواىوقدودهنزلفهست

جولامكردمنوقامتوالفوميمجيم

:المعزييقول

..الفتنةتثب..كق!ثعوضعهالذيكذاكعْرثمِنْ-

.ممِإلاللخواجةأتحتهخيرعايبلغهاحين

..الدينشمسالرؤساءرئيسنثابور،أعيانصدر-

.الاسلامشهاب..الأحرارسيد

المحاسن،كلجامعالمحاسنأبو-

للأنم.الأرزاقيدهتمنحالذيالرزاقعبد

،هْنفمحاكاةعنالمهندسونيعجز-

الأوهام،وتقصر،عقلهمسايرةعنالفلاسفةوتعجز

..والآخرةالدنيافيبهفرحتهمايظهرانوسميْهالقاسمأبو-

.السلامدارفياللهورسولالدنيافيأبوه

روزهمهبودباطربيوموص!زعد(1)

ملكمؤبدعجمإماممنرقرنجرر

اناموانبرملمانىدبننهاب
واهمتحنكهعنالمحاصابو

جرىمرتجهمْرقبزر!نترزخدمت

نتعايتلحرضرعكنفدركيكه

ايدتوبديداعجازناظزلحرجو

بديعهاىبلفظهنجكارىهانامهجو

ثبكيركنددينخورثيدخدمتكهكى

وزيرعموابنضاهاندولتبهاء

اثيروجرحئهابازبقدربرنرتكه

مثيراصتونجعمتثاراتبحعت

كيرفايد.ثرعامامانتوز!تهْ

غديرعدصبحخاعهكدساطهمى

ضيرياكفيلوفضربعجزضود

دبيرهزاراولفظزيكنامهبرند

صع55-
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.برةءكل

القضاء،يومالىهذانسلبهيعلو

الزحم.يومالىذاكدينبهويبقى

وفتؤتك،بفتواكقائماللهرسولدينعلممنيا

.قيامخيرومعاليكمعانيكعلىتائمالنظمآلوشرف

مبارزأ.الشرعمعركةتخوضدمتما

.(1)الكلاميحسنأو،غمدهمنالفصاحةسيفأحديسحبفلن

مطلعها:أخرىقصيدةوفي

ن!سآنوبرماهمباركآمدبدبدجون

آسمانكانزريننيلكَونبساطبر

:المعزييقول

.المشرقوجههتبالةالضمستنكسفالذيمعشوقي

.والمكانالدنياشمسالمنير-رأيه)زاء-الشهابوتضارع

الم!لمين،بينلهنظيرلاالذيالهاب)نه

.الاقترانباه!ثلامعوحفق،الفلكلىkقَدرهأوصلهومن

الرزاقعبدالمعاليتاجالدينشمس

نهادترعقكهضرعزجينيخزد(فته

)مامخراجهتورخصتاينازيابدخبركر

الرؤمارئ!سابورأعيانصدر
الاسلامثهابأحرارميددينثس

دروجمعستهمهمحا-ىالمحامنبو

انامارزاقدهددصثىكهرزاقعد
اشكالراهندسيانهنرضازاصتقاعر

اوهامرافلفيانخردثىازامتعاجز

جهاندودرازوالقاممابوهـوثادماتد

سلامدارمريبغمبروايدريدرفى

نجامناروزبافىبدوهتآندينففاتاروزعالبدوهتابنفرر

نتمآلضرتومعالىمعافىوزرصلدينعلموفتوتفتوىزاى

نيامزفماحتتيغنكئدبرميجكىخواهىبارزثرعممركهْلرتوصن
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(2)ضمان-الخلائقلأرزاق-الرزاقيرسلهالذيجودهفيالذي

..بمدرسةيقيمأوبمسجديقيمفقيهأكب-

..والطيلسانبالمنبرجديرإماموأفي

وطيها،الحياةنعيميابالحرمةحماكفيينعمذاك-

.(2)اللسانرطبيا،حشمةفيبساطكعليسيروهذا

:.مطلعهاقصيدةوفي

علمهفتهدومهبركشدزقيرثهىرقمشكفتهبركَلزندزمشككَهى

:المعزييقول

ليل،الىنهاريأحالتدفراقكيكنإن-

.الكرمرائدشمسهالة..نهارالىليليتحيلفقد

..الجودقاعدةوجوده)حسانهيتخذالذيالمحاسن(بى-

القدم.منذالمطلقةالسيادةوطابع

..الرزاقعبدأبوهأسماه-

الأمم.بينالعظماءإمم..قدرهورفغبمكانتهجمووصار

..الخليفةرضىعخه-

"3)؟عئمالخليفةكرضىله..شخصاوالصولةالحشمةفييفوقومن

فردبالعقلوأبوكفرد،بالعدلعمك-

صيا.خورفدهتروثنروفازنكاراذ(1)

قرينملأنىلهركونداردضهابىاذ

آنكهترزاقعدمعالىتاجدينضص

ومدرصهاتمجدميمكوففيىهر(2)

هـالحبؤثنتدربنا.زحرتآذ

ضايدكندجرثروزمتولهراقاح!(3)

دارراووجودكاحانالمحاحتابر

وبقدركردنامرزاقنجد.!لأرض!

بافدومحتئماستخليفهرضىعئق

جهانخورثدهتوضنرى(رازضهابجون

تراناوقدراتكردهفلكاندرباضهاب

ضمانراحلايقارزاقرزاقازحودض

ولجلاناصتنجرصاىكوامامىهر

اللانرطبباتتبرباطزحثمتوبن

كرمآفتابفركندروزجوثبم

محكمىرووصجردْ.دعناهفه

13درميانيتاخدبارماما

عمداردخليفهرضجواوكهكى

عى!57-
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!؟بم

(1)؟درفبالعلموأنت،علمايضاهيكمنوأين

نأتبلنظمتقد421صفحةفيوردتالتيوالقصيدةالقصائدوهذه

ابيهحياةفيبعضهانظموقد."الدين"شمس:فيهاالدينيفلقبه،وزيرايصير

الملكنظمخواجهحياةفيالآخرالبعضونظم،هـ(499عام)قبلالأجلالفقيه

.هـ(485عم)قبل

فيهايهنئهقصيدةجملتهافمن،وزارتهابانالمعزينظمهاالتيالقصائدأما

هـ،151عمفيمحمدالدينصدرخواجهقتلبعدإليهأسندتالتيالصدارةعلى

فيها:يقولوهو،بلخمدينةفي

.الزمانبصدرللوزارةفتهاني،الوزارةالملكمننالقدالزمانصدردامما-[24!

ملكووزير،وملكهمالوزراءسيد،المملكةنظمالدينقوامالدنياصاحب-

.الزمان

(2)الزمانهذافي..أرزاقهمللبثرقلمهيكفلالذيالرزاقعبدالمحاسنأبي-

النظم،الشعبََحَنم..العربدينفيعلمُه-

الاستقرار)3(الدولةمنحالباقيالملكفيوعدئه

علومكمنقبسكفهالأئمةعِلممنيا-

(")رسومكمنمشعارةكئهاالوزراءرسوممنيا

الماهر،الشريعةجوادوفارس..الملكجوادفارسأنت-

.(.)الجوادينهذينقيادةفيفارسيبركولا

عالميكانهْزعلمىكجاتوجانزعقلوبدرتثديكانهزعدلعمت(1)

روزآربممرراوزارتكويمتهنيتثهريارازروزكمارعدريافتوزارتجون(2)

ثهريارووزيروزبرانوفا.صيدمملكتطامالدينترامديخاعاحب

كردكارحوالتاوبكلكدنيادركربثرارزاىْآنكهرزاقعدالمحامنبو

قراررامولتدادباقىملكلهراوعدلفظامراملتدادنازىدينلحراوعلم(3)

متعاررسومتازوزيران-رهمهوىمفتىعلومتازامامانعلمهمهاى(4)

راصارمركبهوايننجاثدترجابكتوازجابكىسوارراوئريعتملكمركب(5)
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..الوزارةقبلأثرههِفْيَطلكانلقد-

.(؟)غزنينمعركةفيالملكلقيهممننصيبالهزيمةفكانت

هـ،151عممنشوالفيتئمالذيغزنينفتحإلى)شارةالأخيرالبيتوفي

تقريبا.أشهربثلاثةالإِسلامشهابوزارةوقبل

مطلعها:قصيدةوفي

برسيمتركآنءجهرهديدكههركس

ببرلَكهدنخواوباغازكَلستان

:المعزييقول

السنابل،يقطفالخادعالمسكمن-

.العادلالوزيرمجلسفإنهالحقلأما

،الزمانوسيدالدنياملكنظامالعادل-

البثر.وسيدالهدىدينقوام..العالم

..إحسانهصارالذيالمحاسنأبوالكفء،-

نوعه.فيفريدأ..المعاليروضةفيعاليأشجرا

..والغربالشرقسلطاناليهأسندلذا-

."2"وزارتهفيالصدرمنصب.والبر.البحروسيد

مطلعها:قصيدةوفي

تلمبزيرراسماكينوياسبردهقلمرابنوكعراقينكَرفتهآيا

ائريخدانىكردوزارتازلث!اووهم(1)

دلفربسئينزفبلاوبرجين(2)

زمانصورزمينملكنظامعادل

استضد.اوكا!سانالمحاسنبوضايته

باوجردوزارتعدروغربثرىْلهر

-59*،!

كارزارمصاتغزنيندرئكتتاملك

دادكردمتورمجلىزاوكزار

بثرصيدهدىدبننوامعالم

ضجريكىعالىمعالىروضهْهر

بحرويروندخداوغربضرقططان
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يب!؟.!

:المعزييقول

..آدمصلبمنيأتيلنالذيالسعيدالوزيرأنت-241ير

الحشر.يومالى..يضاهيكوزير

.الإسلاموشهابالملكدولةغياثانت-

الأمم.وإمماللهشعبوعماد

شأنه،يقوىوبك،الملكنظامأنت-

أساسه.يُحكموبك،الدينقوامأنت

..الحياةعمكاللهمنحلو-

(؟،بعهدكمف!خرارأسهعمكلرفع

الراية،المعظمالملكُحمل..للِقتالالريحيىِص

(2)تدبيركعلىمعتمدأ،رأيكإلىمشندأ.َ.الجيشوقاد

..منكلللقتالاتجهالعالميةالمعركةتلكفي--

والديلم.والعربوالتركوالفربي؟اا-

..عنايتكوكبيررعايتكوبفضل-

الغم.بابواوصِد،السروربابالعراقأهلعلفتح

السم.منالترياقأخرجتوبفضلك،الحربمنالصلحأخرجتبلطفك-

..العجملسانعلىللعربكتبتهالذيخطابكبسبب-

كالعجم...عبيدأللسلطانالعربصار

..السلطانباسمازدانبغداد،وفي-

آدمز!كلهرنخيزدوزيرجوترعرتاكهكهوزير!ت!جختوآن(1)

13وامامنىايزملتعماداسلامىوثهابضا.دولتيخاث

عكمديىاعلتتوازدنجىقوامترىملككاروازتتملكىنظام
عمفرازدصفخرتوازبروز!رتراعمكاركردهداكرحيات

اعظموضهنثهولكررايتكيدوتدببرتبراىرىازجرزمربعزم(2)

-36؟-
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.(2)والدرهموالتوقيعوالخاتموالمنضوروالخطبةاللواءمنكل

21فيدارتيعر!التيالىالقصيدةفيالأخيرةالأبياتوتشير

وقد.محمودبالسلطانوابنسنجرالسلطانهـبين513عمالأولىجادى

ميمييرأيضأهيط!ضناكما،محموءالىالعراقهوبرسمنكوالأميرانضم

ابيالأميرمنكلركابهفيفكانسنجرأما.عربىجيشرأسعلىصدتهين

محمدالدينوقطبيزدأتابككَر!ئاسفالدينعلآءوالأميىنيمروزملكالفضل

تلكفيبجيوشهاالشعوبكافةوشاركت.أنر.والأميرقماجوالأميرخوارزثاه

إلىالخبرووصل،ايمعرةمدةفيلسنجرالنصروتحققمحمودهزمولما.الموقعة

تئمثم.محلهسنجراسموأحلالخطبةمنمحموداسمالخليفةحذف..بغداد

أبيعنحديثناعندسنذكرهالذيالنحوعلأخيهوابنالعمبينبعدفيماالصلح

(')ينيزَكردلاالقاسم

علىبناء،(2)ـه51ءعممحرم17الخمي!يومالإسلامشهابوفاةوكانت

منمحرممندثرالتاسعفيكانتأنهافيؤكدالسمعانيأما،الكاتبعادقول

العم.نفس

تاريخفيوذلك،مناسبةمنأكثرفيالإسلامشهابخواجهاسمويرد

الملزىعنينقل،مقالهآبههارصاحبفنجد.الشيعةومذهبالفارصيالأدب!241

مسطورةالحكايةوتفاصيل)الإسلامشهابمنسمعهابالفردوسيتتعلقحكاية

.(الفردوسىحياةعنالحديثمعرضفيمقالهجهارفي

وديلموتازىوتركوكارصزكربرزمروىنهكجهانىمماتآنلحر(؟)

لحرغمثدوتجهضادىثرثدكثاءعراقاهلبرتوبارعايتازص
!سازميانهاورلحيبرنوضبففلبخ!ازيافهْآورمىبرصلحبلطف

عجميخاتكهعربططاننجد.ْفدندبعربعجمازتونبثتىكهاىبنامه

بغدادمركرفتزيختططانزعام

ولحرمورص!ومهرومنشوروخبهلوا

ءهـ.3Iعامحوادثالأثير،)بن(2)

r'lVص،الكاتبدعا(3)

--يع
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!لهيص

عمرالإممعنحديثهعندالإسلامشهابَالبيهقيالحسنابويذكركما

الإسلامشهابانتفيدروايةفيالحكمةصوانتتمةفيمعأامهُمسافيرد،الخيم

اختلافعن-الغرالأحمدبنعليالحشقأبيالامموجودفي-يومأالخيممألقد

.(")أستاذيتهيؤكدبماسؤالهعلىالخيموأجاب..القراءاتوجوهوأسبابالقراء

تد-المذهبيتعمئبهبسبب-هذاالإِسلامشهابأنالتراجمويذكركتاب

عليأباالمعروفالشيعيوالواعظالمتكلمَ(نيشابورعلىالدينيةرياستهايم)قَتَل

(2)الواعظينروضة"كتابمؤلف..النيشابوريالفتالعليبناحمدبنمحمد

.3)مؤلفاتهمفيذكرهوردكلماالشيعةرجاليلعنهولهذا،التث!يعبتهمة

،أصفص"سُرا!لي

*ا،ط"كاأرث!نم!اي!!اايخمايىصس،

"،

الحكمة،عوانقتمة،المؤلفطغ9.عى2ص-القزوينيخانمحمدميرزاآقاىمقالاتأفظر:(9)

.113-1؟2عى

ومراثيهم.الثعةمعارككتأقدم(2)

(r):وغيرهما؟ء593،94عىالجظتروضات؟28.عى-الامتراسا!يعمدميرزارجالافظر

البكى.طبفات
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القيّعيسىبنعليبنسعدطاهرأبوالدينشرف-5[249]

الملكوجيه

هـ(516المحرمحتى515المحرممنسنجروزير)

سعدطاهرأبيالدينلشرفوزارتهسنجرأسند،الإِسلامشهابوفاةبعد

وزيرأكانالشخصهذا(نالمعزىأشعارمنويبدو.القئيعيسىبنعليابن

عمفيتوفيتالتي،ومحمدسنجرالسلطانينام-سفريةخاتونالدينلتاج

Old-لسنجر.الوزارةيتولىأنقبلهـ

:نالظهذافيالمعزىيقول

وخطر،شرفذاتهافيللوزارةيكنلم-

والخطر.الشرفالدينثرفخدمةظلفيفنالت

طاهر،(بيالكفاةجمالالملكوجيه-

النظر.يمينمنكلُ..مجمئمةالطهارةَفيهيلمسالذي

العظيم،الممدوح..عليسعد-

.(والظفرالرفعةوانالها،دولتهنصيبالعاليالسعداللهجعلالذي

.والسعادةرور!لابالعالموصدرالعجملسيدالثرىيزثبقاؤك-

..الشاهبخدمةتنالهافوائدئلاث-

وخطرنجوثرتمراوراخوكىبذات(1)

طاهربوكفاتجمالملكوجه

علؤسدكهمهترىعلعالىصدمتوره

ميهَي63-

وخطيركئتثريفالدينشرتبخدمت

تطهيرجومرعينازنظرلريافتكه

نميركرد؟ركردارهـولتندب
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ىي4ر.!

(")الوزير.وامتنانالملكوشكرالخاتونمجلسرضاء

:يقولأخرىقصيدةوفي

هذافيأسيرأنيقبللاالزمانوسيد،ممتدحغيروالعشقالمشيخةطريق-

الطريق.

المصطفى،دينوثرفالثريعةحايى-

للصديق.المضيثةوالشمسللعدو،المحغالفلك

..الزمانمخدومالمطفر،طاهرأبو-

(2).التحقيقعلىالمجلسشمس..عيىعليسعد

..والآخرةالدنيافيأشخاصستةعنكيرضى[250]

ونساء.رجالمنالخلائقسائريفضلونستة

الدنيا،في..الدينوصدروالخاتونسنجرالشاه-

(3).والزهراءالحسنوابومحمد،ةرخَالاوفي

أوالمشيرمنصبكذلكيثغلكانهأنأيضأالقصيدتينهاتينمنويفهم

محمد.الدينصدرالخواجةالوزيرحكومةفيالنائب

:المعزىيقولأخرىقصيدةوفي

.رج!ثلابهذاالحديقةازدانتقد:قال.الحكمةشجرحديقةضميري:قلت-

الثمر.هيالدينثرفمدائح:قال.عمثمركلانه:قلت-

البشر.زينةالدولةفخر:قال.الملوكممدوحالملكوجيه:قلت-

ارعالموعدرراعجمخدايكان(1)

ترااتحاعولمخهمومفايده.زثه

فبتصنود.طربقىعثقوكاركيرى(2)

ممطفىدينوثرتئريمتكثت

روزكارومخدوممطهرطاهربو
وآخرتبدنياتوازراضبلدند(3)

دينوعدروخلألهرنسنجرثا.هـمرلهر

-3!ل4-

مئيرتتبقاىوصادتبفرخى

ووزيرثا.وثكرخلألونمجلىرضاى

زمنجدزمنطريقايننجندد

ئكنعمووجهرفروزولى!ر

انجنوخورثيدعىعلصعد

وزنزمردخلايقكريدآنتنثى

الحنوبووزهراعمدآخرتلر

http://www.al-maktabeh.com



علي،بنسعدوالرفعةالسعدفلك:قلت-

الظفر.وأصلالسعادةسر:قال

الثرف،اللفجوهرُبهنال:قلت-

.(الخطرألهأسرةُبهنالت:قال

"":السفرفي"ةَّيِرْفِس"رفيقإنه:قلت-

.الحَفرَ)2(فيالقدسحظيرةفيوهو:قال

الملك؟بوجيهيناديهكانهذهأشعارهمنموضعكلفيالمعزىأنويلاحظ

الصيتالذائعةقجدتهوفي.الوزارةتوليتهقبلنظمتقدالقصائدهذهكللأن

مطلعها:والتي

منياردياردرجزمكنمنزلبانساراى

ودمنواطلالرجبركنمزارىزمانتايك

التخلص:عدالمديحهذاالمعزىيفول

،فَدَصلاولدرًالثريعة،الثرفمحمدلدينهو-

الزمن.خلقُيرضىوعه،ذكراللفيدومبه

سبب،للسعادةاسمه،النسبالطاهرطاهرأبو-

!).والفِطنالعقلوفع،والأدبالفضلحلية

"*.

اتحكمتباغثجرمنضميرقى(؟)

دهدثمرسا!همهثجراينىقى

ملوكنجديمهْملكوجهقى

علبنصدوعلوصدجهريمم

طفكوهربدوكرفتثرتيمم

عدبلضرمرضز.باتىبمم(2)

وعمد.فجرامضريةالدينتاجخاترن.

عدتراثربعتلرثرتراعمدربن(3)

رابصادتناثىنبطاهرطاهربو

-!-

ثجربدينمزينباغاتئد.كا

ثردهد.الدينثرفمدايحيما

سروثيرايهْلولتفخرىكلا

ظفررصماْسكتصيما

طرلحودهْبدوكرفتخطريما

حضرمراستقدسحظبرْمركلا"

زمنوخلقازرافىطفنامبدوباقى

وفطنعقلصمايهْوادبففلبميرابْ
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أ9،25

!يى

..إنعامهوكثرة،إكرامهفرطمن-

(9)اليمنفيغُتكاسم..خراسانفياسمهصار

.والجان!نِإلاعلىيصري،هجانمروشافينافذأمرك-

(2)الحسنوأبيالرسولآلالسروريعم"نعمتكوبفضل

يتحدًثوالتي(241صفي)لهذكرناهاالتيالقصيدةفييمتدحهأنهكا

قائلأ:عليهايهنئهوزارتهإبانولكنه،"الملكسهمحادلث"عنفيها

..الدفينسركعنالدنياكشفتلقد-

.والأوانالعصرلملكالوزارةمنصبلغ!ثبيتعلًقالذي

..بالتهنثةلسانهالزمانأطلقلقد-

.الزمانصدر..الدنياملكوزيرأصبحعندما

الأجَل،الصاحب،الدولعماد،الملكفخر-

.الدياندينوشرفالمعاليقطب

الصاحب،..عيىسعدعلي-

القدر.وعلؤالسعدسماءفيالفخارشم!

..اللهوتأييدالدولةهيبةظلفيدامما-

بالأمر.ليُشو،الوزارةمسنداحتلقد

الخلقمصالحَُمارْجألاتسئرفوف-

بانتظم.الملكمصالحَالأفلاكُوتدير

..الزمنضميرفيالمشترالرباتلقد-

الأنم.لأعينجليأوزارتهفيظاهرأ

واانعامنتوزاواكرامغايتاز(؟)

هجانمروضاحدثروجانبرانرنوفرمان(2)

-rill-

يمنلهرئعنامجوناوناملرحراصانثد

الحنوبورصولآلتوثادماننمتوز
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..المقملهذاوسئدهاالدنياملكاختارهفقد-

.المقم)9(هولهذايسعىاندون

..ملكيأعقدأمدائحكمنطبييدنظمتماأكثرما-

والعصر.الزمانجيدبهازدان

تهسئتك،فينظمتهالذيالعقدهذاوسيخلد-

.الدهر)2(أبدالىالدهرفيويبقى

أيضأ:المعزىويقول

العجم،وعظماءالملوككباركاناذا-

..والدرهمبالدينارذلكقبلاشتروننيقد

.صدز.الوزارةفي-المرةهذه_جلىفقد-

.والكرمناسحِإلابعمكليشتريني

الإسلامقوامالدينثرفكلُملافخر-

الأمم.صدرالوزراءإممالعصرسئد

آثكاركردجهانخوثىنهانراز(1)

بقنيترازبانروز!ربكثاد

اجلْصاحب!ولدعاملكفخر
تدكهعاحبىآنعىعلصد

ايزدىوتاييددولتبفرْاوتا

ميردراصصْخلقفافعرااجرام

بودنهفتهزماتضميرمركهرازى

ارجايكاهاينئدخوافارآنكهبى

منلجعتودتمدايحازبنهاى(2)

تهنيتبهرازطختمنوكهعقداين

ثىكلبه!7*

يارضهررستودرتزاوفمبدر

روزكارعدرجهانئاهوزيرثدجرن

كردكاردينوضرتممالىقطب
افنخارشىوعلوسدآحمانبر

بكارضدوثعولوزارتدربثت

مدارهراتملكمصالحراافلاك

آثكاركتاووزارتلحرامروز

خواصتاركثتجهانخدايكاناورا

ضاهوارعقدبىزماتن-4بر

يادكمارالدهرابدتامتدهرلحر
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اىء

..عليبنسعدطاهرأبوالعادلالصاحب-

.(1)علمنهوكا..الآفاقوسموهسعدهشهرةطبقتالذي

علحصولهبعدجديدةبألقابلقبأنهالقصيدتينهاتينمنويفهم

:الجديدةألقابهومن.الوزارة

.(2)الدولةد!عو،الإِسلاموقوام،الملكفخر

الخامىالاربعاءيومالقغيعشىبنعليبنسعدطاهرابوتوفيوقد

حواليبالوزارةقضاهاالتيالفترةتكونوبذلكهـ،516عممحرممنوالعثرين

.(3وشهرسنة

،أصفصبرسُرا!بي

*ا،ط"كاأر!أ!اي!!اايخمايرصس،

"،

وهرمبديخارخريدندبندههمىكرعجموبزر!نخدايانبارازينسئى(9)

وكرمباحاننجد.خرطلههمهكهستبوزارتعدرىنربتاندرين
أممعمروزرا)مامعمرسيدالاسلاموقوامالدينو!ثرفملكفخر

غلمآفذهمهمروعلوسدازئدىعلبنصدطاهرابوعادلعاحب
طاهرابىوثقينصنجر.لللطانوزيرأالقميمهيةطاهرأبوالدينضرفالخواجهكان(2)

.(النرابثاببعفى)لفارمىيرأوزكانالذيثابتأبوالدينأوحدهومهيه

.267ص،الكانبدعما(3)

-3!ل8-
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الدولةمعزالكاشغريسليمانبنمحمدالديننظام-1256:

بكيبغو

هـ(518صفرحتى516محرممنسنجروزير)

نطيم!إلىسنجرالسلطانوزارةآلتالإِسلامشهابتوفيأنبعد
لهذاوكانت.(الدولةمعز)السلطالطبلقبولقب،الكاشغريسليمانبنمحمد

فيبينأاختلافأالتوكتبتختلفتركيةألقابلكاشغرالمنتميالشخص

ضبطها.

راحةعماحبعليهوأطلق،الكاشغريلقبالكاتبعمادعليهأطلقوتد

التواريخجامععاحباوأسماه،الكاشغريبكيغانلقب(167ص)الصدور

بك.تغار:السيرحبيبصاحبوسئماه،بكوتغانبكطغانباسموالعراضة

السابعالقرنفيكتبت..الخطئةالغريديواننسخمننسخةوفي

فيهااسمهوردوقد،الوزيرهذاهجاءفيقالهاالشاعرلهذاقطعةتوجدالهجري

:(1)يهوهذه،تنقيطدون(لعان)

الغبارعلالمثارتؤذيكمافاديعلالوزيربيكلعان

الحمارعلىوذاكفرسعلىهذاأنإلاَالدخالهو

بدأ،قصيدتينفيوامتدحهبالوزارةوهنأه،(بكيبغو)المعزىأساهوقد

بقوله:أولاهما

الوطية.باري!مكتبةنخةمن130*الورقة(1)

طهـ.يم369_
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س!ك

ارجانانوزلفينلبوجانمدلعاشقشدجو

آنراوجاذبادراايندلنبيخطرراوجاندل

ممتدحأ:فيهاوقال

-125لا

قلبي،عرشعلىسلطانفهواسمهفياتغرل

.السلطانوزيرفهواسمهعلىوأثني

..بكيبغوالملكنظمالعاليالدولةمعز

الرحمن.دينفيالحشر-يومالىوصولتهبحشمتهالنظميحققالذي

الدين،رعايةفيمحمدعننابالذيالفاضل،سليمانبنمحمد

.سليمانعنالملكرعايةفيوناب

..الدنيازينةالدستور،

.وتورانإيرانفي..مثلهصاحبأالدنياتثهدلنالذي

،إيرانفيووجودهتورانفينشأته

11).وإيرانلتورانالأبدالىالفخركتبوبه

مطلعها:الثانيةوالقصيدة

اخياراستشهرياركَيتيسلطانانزجون

شهرياراختيارباشدكهصاحبآنفرخ

هتدلمبراوهتكهكويماوبرنامغزل(؟)

ار!طاناتدستوركهكويماونامثابر

بكيبغوالملكنظامعالىدولتمعز

!ريزداندينبحئتاواصتنظامتامحركه

ضدنايبكهفرندىآنطيمانبنعمد

ارسليماناندربملكرامحمداندربدين

باضدتاجهانهركركهدستورىآراىجهان

اروتورانايرانبودنخواهدماحبجو

ايرانلراوعتحضورتورانازاوستظهور

اروايرانراتوراناصتفخرتاجاودانبدو

-370"
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:يقولويخها

السعيد.القرانلصاحبليصلُحَبالأمورعارفأخبيرأالصاحبيكونأنيجب-

القرانصاحبالدينمعزكانعندما،الدينلنظمالدنيافيالمعدارةكانت-

السعيد.

..الطريقيهلِإلاييذانوعد،الحظفأشار-

(؟).السعيدالدولةمعرالدينمعزاختارحتى

سليمانبنمحمدالحظالسعيدالصدر-

.كسليمانالملكصاحبكمحمد،الدينعابد

الدنيا،أمورانتظمتوتقاليدهبنظامه-

.(3)الألوانزاهيَنثأالعالمأمرصارقلمهوبرسم

الدينونظامالدولةبمعزيلفبكانأنههاتينالمعزىقصيدتَيمنويُفهم

ماعلى-كانواالاَخرينأنكا.رخَالالقبهإلىالمعزىيشرولم.بكويبغووالملك

.(3)الأخرىألقابهعنأئ!يعييعرفونلا-يبدو

عممنصفرفيالكاشغريسليانبنمحمدالدولةمعزوزارةانتهتوقد

(4).التاريخذلكفيوزارتهمنبعزلهسنجرالسلطانقمإذهـ؟518

وكامكاركامرانترانىععصخورلمحروكاربينكاردانبائديدكهباصاحبى(1)

روزكارترانصاحببوالدينمعزجونبوالديننظاماندربمدرديخاععب

اخياركردراالدولهسعزالدينمعزنانمورهالهىونأيبدكرتلفينبخت

هتآنكهطيمانبنمحمداختريكعدر(2)

دارملكسليمانوجرنبرستدينمحمدجون

بانظامكيىضغلشداوورسمنظاماز

نكارجونعالمكارثداوكلكنكاروز

اللْهاحمد"الوقغكان،الدرحمهالطوسيالملكنظامالخواجةوزمنشجراللطانعهدفي(3)

إحاوعمداحمد:الديوانفيوهويوماْتال..يرأوزالكاضغريبيكطغانعارفلما،"ئهنعماعلى

عادق-ضاهد)."نعمائهعلىاللْهمحمد،ذلكبعدلصحالرقمهذاطغيرلذا،القرمول

.(اثاكالفصل-اثاكابب

.267صالكاضعماد(4)

!ج+371-
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!25!

!ء

النصرأبوالملكمختصالدولةنصيرالدينمعين-7

الكاثىمحمودبنفضلبنأحمد

هـ(521حتى518منوزارته)

وأالملكبمختصالملقب-أحمدنصرأباالدولةنصيرالدينمعينأنيبدو

فيومحررأللرسائلكاتبأيعملبركيارقعهدأولفيكان-الكاضيالملوكمختص

إليهليسندالعراقمنسنجراستدعاهحينالمعزىامتدحهوقد.الحكومةديوان

:فقالهـ،5؟8عموزارتهمنصب

Lأ،عاثلائينالسلاطينملكفيعملتلقد-

(؟).الرجالوشكرالملوكامتنانفكسبت

88*

..يديكعلىانتظمتقدمحمدالسلطاندولةتكن)ن-

(2)يديكعلىوالبهاءبالجاهاليومينعمسنجرالسلطانملكنِإف

الآبيالملكسعدوزارةهوالتاريخفيالملكمختصذكرفيهيردموضعوأول

الملكسعدانتزاعبمناسبةذكرهوردوقد.محمدالسلطانأيم،(498-050)

نصيريدمنالإِنشاءديوانهـ-رياسة550َعمنفسفيأي-بقليلممرعهقبل

ىاكردهصلاطبنملكدرصالعىمدت(1)

اكتابمردانرادوئكرثاهانفت

يافتتريبزتوكرمحمدملطاندولت(2)

وآبجاهتويابدازاكونشجرططانملك

-372-
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مُختصدخلالتاريخهذاومنذ.الملكلمختصواسنادها،الملكمؤيدبنالملك

(1).الوزراءعدادوفي،الديوانيةالمناصبأصحابمماففيالملك

نظمأحمدالدينقواموزارةإبانالإنشاءلديوانرئيسأالملكمختصوظل

اسماعيلابيالقاضيلعداوةالآونةهذهفيتعرضلكت.الملكسعدخليفةالملك

وأربعةالملكسعدقَتَلقدكانالذي،اصهفانرئي!الخطيبيعليابنعبيدالله

وقدهـ.050عمفيوذلك،للباطنيةانقائهمبتهمةالديواناصحابمنآخرين

خعمنشخصمائةأسماءلهوعذد،باطنيأشخصأضِرْغئاالقاضىهذاخدع

له:وقال،البلادوأعيانالسلطان

ولا،الأسماءمنالعددهذالهمفاذكرالباطيةمنتعرفهمعمنسألوكلو

!ثىء.أوأيشخصايتخش

قاثلأ:للسلطانالخطيبىوتحدث

نعرفأنلأمكنناوأحضرهأحداليهفلوذهب،الباطنيةأحدمخبأأعرفاني

لهلقنهاالتيالأسماءدَذعالباطننأحضروافلما.الباطنيةعنمعلوماتمنه

وصفيالملكمختصاسمجملتهاومن..السلطانمسامععلىوألقاها،الخطيبي

ذَكَرأسماءهم،منعلىالقبضبإِلقاءالسلطانفأمر،الاستيفاءديواننائبالقفي

فقاموا،الأتراكمنللأمراءوسفمهم،ريها!ثملامنالمائةيناهزعددهموكان

ئلكفيتمكنواقد-الحظلحسن-الإسماعيليةغيرأن.وأملاكهمأعوالهمبصلب

وعَرَف،أحدهماليهوخههاخنجربطعنةالخطيبيقتلمنهـ(502)عمالفترة

(2".المحبوسينسراحوأطلقفعلماعلىفنع،خدعهقدأنهقتلهبعدالسلطان

،السلطانقلبسلانأظلالشكانالأالملكمختصبراءةثبوتورغم

الجوزجانيالعميدمحمدللأميرمنصبهوأسند،الإنشاءوزارةمنعزلهلهذا

.(الرسالةهذهمن179ص)

.94صالكاتعمادأالرمالةهذهمن148عىانظر:(1)

.900-99عى،عادالكاتب(2)

-rvrاحالم"
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6125!

وبء

مختصحصلهـ(195-ء.4)الملكخطيرإلىثانيةالوزارةآلتوعندما

خطيروزارةانتهتحتىعملهفيوظل،الاستيفاءديوانرياسةعلىالملك

رخَالاعلىيعيبمنهماكلوكان،وافسجمموذَةبينهمايكنلمأنهغير..الملك

وزير-السميرميالملككمالإلىالملكخطيرلجأوأخيرأ.كثيرةأحيانفيعمله

العداوةوبلغت.العداوةالملكلمختصْوأبديا-محمدالسلطانزوجةكَهرخاتون

بعزلقمقد-السلطانمرضاثناءالملكخطيرعزلبعد-الملككمالانَّدح

عئمالمنكانأنهرغم،البلاطرجالبمساعدةهجرية151عامفيالملكمختص

يأالملكمختصيزاولهـلم518عمالىيومهاومن،(1)القدامىالديوان

عمل.

الديننظموزيرَهسنجرالسلطانُعزلعندما،العامهذامنصفروفي

الىالعراقمنالملكمختم!اعتدعى،منصبهمنالكاشغريسليمانبنمحمد

.(2)وزارتهمهمإليهوأسندخراسان

الصدد:هذافيالمعزىقالهومما

الملك،دولةسماءالثمسنورأضاءفقددتهالمنة-

.الرقابمالكالشاهبفضل

،العراقالىخراسانمندومأالشمستتجه-

.احتجاببلاخراسانالىالعراقمنهجًتتوالآن

الغبار،منآمنةالفضلفلكفيالشمسأنت-

.باجِحلابتتوارلمالسعدبرجفيالشمسأنت

،القرانصاحبدولةمختارةالشصىأنت-

.الكتابصاحبمفةمختارةالشمسأنت

.111-099-106صالكاتعماد(1)

الملاعين،الملاحدةيدعلخراصانفيشجرالسلطانوزيرالكاضينصرابوالدينمعينافهِد(2)

وقاطروماجدمدارسمنالخينآثارهمحرمةانقكتوتد.الدينومجدالدينبهاءهاواخواه

.(انواعبمثالببعض)وماهدورباطات

.-rvt-
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،الرسولدينمعينالدنياسيدأنت-

.الخطابفصلصاحبالنبيداودشبيه

السامية،الدولةنصيرالعادلالصاحب-

.والإِنثعابالتفرعكانوإليهما،وكنيتهاسمهمنوالنصرالحمداشتقْالذي

..آدماولادقبلة،العالمصدر-

.والصوابالعدلالى-ثرفهبفضل-آدمقبلالعالمسارعالذي

..الدنياتنىرسومهبفضل

.شهابالصدريدعلىوشرففخرمننالهاما

..الدنياأمرالشاهنشاهاليهوكلحين

.انقلاببعدواعتدلأمرهااشقم

..السلاطينملكفيعامأثلاثينمدةعملتَلقد

الأعتابملازميوشكرالملوكامتنانفلاتسبتَ

..سيدييافترةالدنيافاحكم

الإِضطراب.منوتحررهاالاضطرارمنالدنياتحليَكي

..يديكعلىانتظمتقدمحمدالسلطاندولةتكنإن

(9)والشبابوالجاهبالرفعةبفضلكاليومينعمسنجرالسلطانملكنِإف

آفتابزنزدضدروضنراكهايزدت

عراقموىآيلممىآفتابخراماناز

نجارازعافىفضلمهربرآفتابى

قرانعاحبلحولتاخيارآفتاب

صتييغبرىدينمعينديخاصيد

هتكهعالىمولتنصيرعدالعاحب

شرتكزآدماولادتجلهْعالمعدر

بكنردسازيلدجهاناوبارصوم

بدوئاهةكر!ضؤضجونكيتىكلر

ىاكرلحهصلاطينملكلحرصالصمدت

رامدتىجهانخداوندكنكدخدا!

ياتترنبزنركرمحمدسلطانهولت

رقبعالكازئهملكلهولتآحان

آفتبخراسانصىاكنونآمدعراقاز

حجبازخالىصدبروجدرآتابى

كتل!صاحبملتاختيارآتل!

الخطبفملعاحببيغمبرداودهمجو

انثعباووكنيتزنامراونصرتحمد

ضتباوبعدلراعالمبودآدمازلئ!

شهابعلرازاتديدهوثرففخرازآنجه

انقلابازبعديافتاتقاتكيىحال

اكتل!مردانرادوشكرضاهاننت

واضطراباضطرارازكنىخالىجهانتا

وآبجما.باسدازتواكنونسنجرططانملك
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:بالوزارةتهنئتهفيالمعزىويقول

الفلك،الأرضوأضحتالخلدةّنجالزمانصارالاَن

.الزمانصدرُ..الأرضمَلِكوزيرمنصبَشغلفقد

،الأرضملكعظمةبفضلالأعلىالخلديتدللالآن

.الزمانملكبقدرالأعلىالفلكويفخر

..والثرئاالمجرةمننطاقأبقدرتهصنعالذيالقادر

.الزمانفلكفي

بفضله،أحمددينأضاءلقد

.الزمانرجالاتبينمن..فضلبنأحمدعلىاختيارهوقعحين

..لعدلهالدنياأهليشكرهأنيستحق.الوزير.هذافمثل

.الزمانوسيدالدنياملكحضرةفي

وتؤلمه،وكالتهتتعبهأحدفلا

(؟)الزمانلهمومويتعرض،وزارتهفييغتتمأحدولا

،++

برينجرخجوزمينثدبرينخلدجورْمان(

زين!ئاهوزير!ثدزمانعدركهكنون

زمانئاهقدروززمينثاهزفر

برينوجرخبرينخلدبنازدهمى

خويشتدرتبصنعرافلككهمقدرى

وثروينمجرهازكردومنطقهنطاق

اراحمددينبيفروختخويث!بفضل

كرينخلقرازفضلبناحمدكردجو

جهانبادضاهبيثىصدوزيريخين

بهمينجهانيانزعدلث!ثلارندكه

رنجورهيجكسهتاونيابتازنه

غمكينهيجكسهصهمتاووزارتازنه
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بخواجتهم،عرورفياليومالملكقادة

(9).عقلكبعينتأملأورأسكبعينيالآنفانظر

..النقاطإحدىفيوالوزيرالملكيئفق

الدين.معزوذاك..الدينمعزهذا

كهذا،بمعزالاشلامعصورمنعصرأيفيالعربيالدينيحظلم

المعين..هذا.بمثليحظولملا،

،كلُملاغابته..العرينكأسدمعين

العرين.أسدسوىللغابةيصلحولا

الملك،أممرأيهبإِبداءالجديرمعين

صفين.موقعةفيبالسيفيضرببأنالجديرعلي

..حقأالدينمعينالوزيرهذالمثليحق

المعين.كالماءاللفظمدحهفييردأن

أحمد،بنفضلنمرابوالدولةنصير

(2).المبينوالفضلالمحامدعلىالدائةالبئناتالآياتصاحب

*+8

..وقادتهالعراقعظماءبينمن..ة!ن!مخلاالملوكلدىوجدتلقد

وتمكين.احترامكل..الماضيةسنةالأربعينطوال

زومراخرندجهخواينبراملكنسرا

بينعقليابجثحكنرنتوسربجم

الدينمع!ويكىالدينممزيكىووزيريادثا.جاىبيك2(عرافقد

نبودممينوجيننبودمعزبخينراتازىديناعلامثرعصربهح

عرينشيرمكركهنجاثدبثهصزاىاوبئهْوملكاتعرينجوثيرمعين

صفينعفلهرنغزندهكصدعلثاها.!راىزندهعزدكممين

ماءمعبناولفظهتستايئىلحركهصدوزيرجينبحقيتدينمعين

مناتآيتىعامدواففالهركهاحمدبنفضلنصرابولحولتنصير

وفجر.ومحمودومحمدوبركيارقملكا.:همالخمةالملوك
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..ودليلشاهداقولماعليلزمككانإن-

.(1)والسنينالشهور..شاهدأذلكعلىفيكفيك

الرجل،يثرفانوالعقلالسخاءيكنان-

ودين.وعادةسيرةلكبالنسبةوالعدلفالسخاء

هي:ثلاثةأشياءتضافواليهما-

(2).الرزبنوالرأي،السليموالعقل،قرشُملاالضمير

سنجر،عهدفيسنواتثلاثالملكمختصالدينمعينوزارةواستمرت

منصبعلهر!حتلالجرائمألوانكلخلالهايرتكبينيزَكردلاالقاسمأبوكان

سبيلفيوالوزراءوالأعيانالأمراءمنالعديدعلىالقضاءإلىعمدوقد.الوزارة

منجماعةخصئص،طريقهمنالملكمختصيزيحولكي.غايتهتحقيق

جماعةينيزَكردلااوفدفقد،للأمريحتاطالملكمختصكانولما.لقتلهالإِسماعيلية

بالإصطبل.لديهالعملفيأحدهمقَفوحيث،خراسانالىالإِسماعيليةمن

وقدعليهبعرضهاالباطنيئهذاوكانجيادهيرقبواقفأالملكمختصكانيوموذات

شعرفيخنجرأيخفيكانبينما...الظنبهأحديىءلاحتىثيابهمنتعرى

مناقتربفلما،بيدهكانفرسايُطلِقأنالباطنيوتعفد،الأفراس)حدىجبهة

الثلاثاءيومفيوذلك،خنجرهمنبطعنةوعاجلهعليهقفز..الملكمختص

(3)هـ.521عمصفرمنوالعشرينالسادس

يافتىزتو(1)
وكوادبلثر

عراقوصورانبزركان

معىينلحربايدت

وككينْخمتسالجهلفا.زبنج

وشينشهوربود!بوكوادليلترا

وآنبن-تلتوعدشاوتنراوعفلرانحاوتمردكندثربفاكر(2)

رزينوراىلحرمتوعقلروثنصميرتراستلحوجيزاينييوندديكرجسور

رحمةلنجروزيرأكانالذيالكاثيالدينمعينالشهيدالخواجةهو-1I,%عىالكاتبدعما(3)

)تاواتعلصموفرض،البلعليهموسذالملاحدةمععلحهالملكمشيرعلأنكروقد.عليهاله

فيالملاحدةيدعلبقتلهالأمرفانتهىوقتلهممنهمالألوفعلوتجضفادحةوضرائبكبيرة

.(النواصبثالببعض)ثيياْعالمأعادلأضيخاْباعتبارهخراطن
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فيانهويقال.محشأخينأكريمأمتدينأالكاثىالملكمختصخواجهوكان

وكان.عليهتعرضالتيالمظالملأصحابالماليبذلكانحياتهمنالأخيرةالفترة

الدينناصحوالقاضيالشعراءأميرالمعزىأمثالعصرهشغراءكبارممدوح

.الأبيورديالمظفروأبيالأرجاني

اخرىمدائح..منهماقسمذكرسبقاللتينالقصيدتينجانبالىوللمعزى

التالي:النحوعليبدأبنود،سبعةمنمكونبندتركيببينهامن

كردبرتابسنبلىازنقاببركَلمنترك

كردخوشابلؤلؤحجابنعمانءلاله

*5+

مادحأ:فيهويقول

لقلبي،محراباصورتَهجعلت-

محرابا.الأجلالصدربلاطالسعيدالحظجعلكما

..والجودالعدلشص!علىالفلكفليثن-

(2)مستطايا.ثناء..محمودبنفضلبنأحمدالدنياصدر

مدحه:فيابيورديويقول

داءولحسمملمًةلكشفعزظلفيعشالدبنمعين

السماءظلعنيحادوكيف!ثىءعنهيخرجليسفظلك

غذاءأومزاجمنشكاتكًاعْدِبوإنمنكالدهردواء

الدواءإلىالدواءاحتاجإذاقوللجالينوسيمضيمتى

أجلر.Cدرفرخبختهمجانككردممحرابدليثىاوصورت(1)
اروجردعدلخررضيدفلكازبادآفرين

ارعمودبنفضلبنأحمدديخاعدر
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ء:و

هنائيترضىبواحدفكيفتهنىقاطبةالأيمبك

العطاءتاريخفيهلتكتبإلا..وافاكماالعيدأظن

الثناءأشاتفيهلجمعكفخراالأعيادجملةفتفضل

العلاءمختمىوأنتفكيفتدعينراكالملوكبمختمى

الكيمياءمقملهوقمتتبرأالملكذاالصغرمنجعلت

البقاء)؟(طولنوالهأقلسعيدجليمنأخليتفلا

أيضأ:ويقول

والمعاليالمناقبكواكبهامجدسماءالملوكلمختص

فاليالميموناسمهبرحفلادهريعرفأحمدُعدتُبأحمدَ

السؤالعنالفقيراستغنىبهظلاالفضلأهلَالفضلابنكسا

ماليوالآمالاليهغدوتمهماالفقرأخاتلاهام

(2)والمواليالمعاديعلىيفيضبحريديكسيبالدينمعين

مدحه:فيالأرجانيالقاضىويقول

علاءبكلهمتهتختصتزلفلمالملوكمختصهْلل

الأفياءمديدةالفخاريومالذرىعاليةللمجددوحةمن

ثناءكسبغيريداهفأبتغيمةالضراءَبْسكرأيكل

الفضلاءمحامدعليهوقفتسؤددشيمةالفضلبنولأحمد

الآباء)3(لماجدالبنينبريبرهفهوالفضلابنأعبحتد

فياليهاالرجوعيمكنالملكمختصمدحفيغراءأخرىقصائدوللأرجاني

ديوانه.من380-358-034-229الصفحات

.7صالأبيورديديوان(1)

.29(صالمرجعنفى(2)

.25-22صالأرجافىديوان(3)
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ويُلقب،اللهعبيدالفضلابوالدينمجداسمهأخالملكلمختصوكان

ديوانفيعملحيثخراسانالىأخيهمعهذاالدينمجدحضروقد.بالمهذب(260]

:المعزىقالهفمما.نيوَخألامدحفياشعاروالأرجانيوللممزىسنجر.

..الدينمجدالسعيدأيها،الأمةفخرالمباركأيها-

الثناء.الخلقخالقمنتستحقمنيا

فضل،وأبوكمحمودجدكمنيا-

.وذاكهذاكاسميعملكاللهجعللقد

؟الخيراتفعلفييضارعكمنالأرضوجهعلىاين-

سعيد.مسروربكالأرضوجهصاحبنَميا

..الدينمعينبالحقًوهو،راحةمنتث!يعهبماالدنيامجدإنك-

.والعونالمجدمجاليفي..قطمثلكماالدنياترىولن

دبنمجدهمايوناىامتفخرمباركيأ(9)

آفرينخلقخالقازآفرينصاىاى

وففلمحمودوكدرتراجداندرباعلاى
اينونامآننامجونكارترروزكمار

كجاستتوجرنزمينروىبرخيراتعاحب

زمينروىعاحبوخرمايتخ!نودتوكز

بحقالدينمعيناوبراحتتردنيامجد

ومعبنمجدا!ثجرننبيدهركردبنجئم

طرازملتبرجامهْتوخوبرصمهت
نكيندولتخاتماوبرياكراىهت

همالنرندانازمعانىهـرندارىتو

قرين!راوندانازمعالىهـرندارداو
كرارحقجوادىاوضناسىحقكريمىتو

بينلحورانوزيرىاوكاردانىىهمامتو

فيرتوماهىتويخقسعدرابرجهت

فمينهراونوقيعراملكدرجهت

مورتانفخخدنصوربتوملترايت

دينتاروزثدسوربدولحولتخاتْ
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..الشعبرداءحيةالجميلرسمك

الدولة.خاتمفيفصررالطاهرورأيه

المعاني،فيالفضلاءبيننظيرلكليس

المعالي.فيالملوكبينقرينلهوليس

..الحقيؤذيوهوجواد،الحقتعرفكريمأنت

لبيب.وزيروهوخبيرم!هأنت

منير،قمرالسعدلبرجتوفيقك

ثمين.درالملكلخزانةوتوقيعه

الصور،نفخالىمنصورةبكالشعبراية

الدين.يومإلىمعمورةبهالدولةارو

.الخير.أعمالعلىتوتيعمندائئمالكمالما

العامليناجرَُمْعِن:معأحقكمافيورد

..خراسانالىخراسانصدرجاءأنمنذ

يدين.بالثكرلهمنالأفيهاهناكيعدلم

!ئيلضث!ثصلاأ!ا!ظ!من!تش!عمهحملجبآطت!!زئن!

خيراعالبرتوقيصتببوستهكوراهر

العالمين.أجرنعمهردوشأناندرآمد

اعتآمدهخراماندرخراعانعدراينتلاه

رهيناويثكرجزخراصانهريكدلنيت

.()المترجم.العامليناجرفعمهردوضاناندرآمد:الشطرةصحةْ
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المعزىلوفاةالتقرلِعىالتاريخ[261أ

الملكقوامخواجهعنحديثناأثناءالكاثىالدينتقيعنقبلمنتحدثنا

المعزىوفاةتاريخذكرأنقدالمؤلفهذا)نوقنا،الملكفخربنمحمدالدينصدر

وهو..الخوارزثاهيينأمروبدايةسجرسلطنةأواخرفيهـ،542عمهو

ولأن،در!راذلكفيهذاغيريقالمايوجدلالأنه،الجميعيثبتهمقبولتاريخ

مقالهجهارصاحبأمثال-القدامىالتذاكركتبأصحابأوالمعزىمعاعري

.المجالهذافيشيئأيذكروالم-وعوفى

..اللاجقةديوانفيالشعراءأميروهو-لآخرهأولهمنالمعزىديوانوفي

بينماالفترةفيوسنجرومحمدوبركيارقملكشاهبلاطواعيانوزراءأكثرحوما

،الوزارةمقعدعلالملكمختصوجلوسالسلطنةعرضعلىملكشاهجلوس

للوزراءاشارةتوجدلا-حكمهمإبانوقعتالتيالعظيمةالمعاركلمعظموالمسجل

)شارةتوجدلاكا،لسنجرالملكمختصوزرأنبعدالوزارةاليهمأسندتالذين

كأميرالرسميةالمعزىصنعةأنمع..التاريخهذابعدحدثتالتيللمعارك

تهنئةفيأوأكثرقصيدةنظمعليهتوجبكانت..البلادحكومةفيوثاعرللشعراء

الأمرهذاباعتبار..السلطانعهدفيتمتالتيالفتوحاتذكرأوالجددالوزراء

ظيفةاهذيشغلكانالمعزىأنِوالمعروف.اليهالموكولةالديوانمهممنمهمة

قصائدهمنجانبأنقلناوقد.الوزارةمقاعدعلىسنجروزراءجميعجلومىأثاء

لضيرديوانهفيمدحأينرىلاالمثالسبيلعلىفنحن.حقهمفينظمهاالتي

صفرشهربعدلسنجروزرالذي..المروزيتوبةابيبنمحمودالقاسمأبيالدين

قدبأنهسلفاولو..التاريخذلكفيحيأكانالمعزىفلوأنهـ.521عممن

عنامتناعهسببهوفما.هـ.542عمفي-الدينتقيقولعلىبناء-مات
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وأعاماْالعشرينتبلغفترةوهي..ورجالهاالفترةهذهمعاركالىالإشارة

السلاطين-بلا!فيعاملأيكنلمولوحتى-المديحشاعرأنفالواقع..؟تزيد

يشغلكانالذيبالمعزىبالكفا..يشألمأوشاءمعاصريهيمتدحأنعليه

السلاجقة.بخدمةالتحاقهمنذالثعراءأميرمنصب

علالملكمختصجلوسعند-أيالتاريخذلكفيكانالمعزىأنذكرناوقد

فيللث!عراءكأميرملكثاهبخدمةالتحقفقد؟ناهزالثمانينقدمسنأ-الوزارةمقعد

قديكونفانه،سنةوعشرينخمسأآنذاككانعمرهأنفرضناولوهـ.465عم

الوزارهَ.منصبهِلْغَشبالملكمختصاًنههـعندما518عمفيالثمانينناهز

حدثالذيالموضوعوهو-بالسهم)صابتهموضوعالحسبانفيوضعناولو

منهيثمكوظلجرحأوأورثه،أعوامتسعةأوثمانيةبحواليالتاريخذلكقبل

يعيشأنجدأالمستبعدمنلكان-سنائيذكركماالأمرآخربسببهومات،دائأ

جانبالىالسنفيتقدممنعليههوولما،الجرحهذاظلفيأخرىسنةعشرين

عاميبينفيماأي،الملكمختصوزارةأثناءماتويبدوانه.الأدلًةالىافتقارنا

عنمنقولأالدينتقيأثبتهالذي)24ءهـ(التاريخيكونهـوربما522و518

عندهمنأضافهـ(542)افَّرحمنقلهفلما،هـ(522)التاريخفيهاوردنسخة

."الخوازرمثماهيينأمروبدايةسنجرسلطنةأواخرفي":عبارة

وأبعمذلكقبلأو22ءهـ-عمحدودفيالمعزىوفاةتكونأنقَبلناو)ذا

الاعرهذاوفاةأنذكرفقد،سنائيبوفاةيتعفَقآخرإشكالألحللنَا-عامين

وفاتهتكونأنرجحوامنبنىوقدهـ.atوه525عايىبينفيماكانتالعارف

فيكانتوفاتهبأناشتهرالذيللمعزىرثاثهأساصعلىمهَمْكحـه545عمفي

عمفيكانتسنائيوفاةأن-الأنسنفحاتفي-الجامييرىبينماهـ،542عم

النقطةأنشكولا."الحقيقةحديقة"كتابهتأليفمنفيهانتهىهـالذي525

.هذهرسالتنامجالهليسمستقلبحثإلىتحتاجشائيوفاةتاريخبتحقيقالخاصة
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القاسمأبوالديننصير-1268"

المروزيتوبةأ*مم!بنالملكعبدبنالمظفربنمحمود

هـ(526حتى521منوزارته)

عامصفرمنوالعثرينالتاسعفيالكاثيالملكمختصالباطنئةقتلأنبعد

وزارتهسنجرالسلطانأسند،ينيزَكردلاالقاسمأبيمنهـبتحريض521

بنمحمودالقاسمأبيالدينلنصيرأي،دولتهفيوالطغراءالإلاءديوانلرئيس

هـ.526عامالوزارةمنعزلحتىالمنصبهذايشغلفظل،المروزيتوبةأبي

وقد.والأدباءالعلماءمشخعيومنالمهرةالكتابمنالمروزيالديننصيروكان

مفخرةيعذونوممن(1)"الألباب"لبابكتابهفيحياتهمنجانبأعوفيمحمدأورد

البصائركتابمؤلف،المشهوروالمنطقيالحكيمالاوجيسهلانبنعمر:لعهده

باسمه.هفَتأوقد..المنطقفيالتفسيرية

مدحأ-قلناكما-نجدلاسنجرعهدفينظمتالتيالأشعارتصفحناوإذا

خوزستانفييعيشالأرجانيالقاضىكانولمْا.الوزيرهذاحقفيللمعزى

امتدحه،العراقشعراءبينومن.بخدمتهيلتحقلميبدوماعلىهنِإفوالعراق

الثبانيالأخوًةالرحيمعبدالدينجمالبهونمىخراسانإلىسالهْرقدشاعركادْ

وردبليغةهـبقصيدة525عامالفطرعيدليلةنثابورفيامتدحهفقد،البغدادي

.(2)الكاتبلعمادالسلاجقةتاريخفيمنهاقسم

.309و77-7ءىع1ج،المذكورالكتابانظر(9)

269ص(2) - ran.
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وقد،الغرياسحقابوالخصوصسِننالمروزيالديننصيرمادحيومن

الدين،نصيروزارةعلاحداهافيهنأه،مدحهفيقصائدستديوانهنًمض

كالآتي:ومطلعهاهـ.521عامأواخرفيهراهَفيعليهوألقاها

!شعري)2(منابيضرمافيظنكواسودًالنظرساعةفيفحوهمنأطرقت

الأنوريإسحاقبنأحمدبنعليالدينأوحدالفارسيةشعراءومن

الديننصيرامتدحوقد.(2)المعزيعهدأواخرفيشهرتهبدأتالذيالخاوراني

قصيدته:مطلعوهذا،المروزيمحمود

منور)3(خورشيدجرمشدنهانمدورجرخمركززيرجو

مدحه:فيويقول

..بالقطبتلتف(4)النعشبنات-

أسفله.منوتارةأعلاهمنتارة

..مولايرأيمركزحولالت!كما-

العادلالحاكماللهقضاء

المعظم،السلطانملكوزير-

(1)

(Y)

(r)

(4)

،؟ب.3،ب102الورقة،عربى126rبرقمالوطبةباريىمكتةفخة،الغزىديوان

.ب198،ب159،ب135،ب116

وصلته،ثهرتهبدأتوش،ووفاتهميلاد.يَخيوتاروالقابه)سه:الأنوريعنالكيرمعرفةيمكن

إلى:بالرجوع..بالمعزى

فينوثهمت،دكنررا.رسالةوضمؤوبينتهعصرهالأنوريالدبناوحد:حلمىالدينلكاأحمد

.1971عام(الرقيةاللغات)تمفصىعينبجامعةالآرابكية

.م1976يرلبرعددالكويتالفكر،عالممجلة،اللاجقةثاعرالأفوري:المؤلفففى

والقصيدة111-081صطهران-(+7اصدعا.،نفيىصيدنثر-أنوريديوانأنظر.

8منمكونة t(المترجم)بيتأ.

الجومأما)نجات(لفعليهايطلقئلائةنجومبيهامن،نجرمسبعةبالقطبيتف:انعثى

.()المترجم)نش(لقبعليهافيطلقالباقيةالأربعة

.93ص،ضهـ.1322طهرانطغ،انوريديوانثكلاتئرح:الفراهافىأنظر
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وسوله.اللهديننصير

..الحمددنيا،محمود-

حمدها.جاههمنبأصهاالدنيااقتبستالذيذاك

..القديمُلأنوريIومtُأنت-

.(2)جَرَفلاأبيمخدومالمظفر)؟(كانكا

هذاعلى"البصائر"مقدمةفياسمهالاوجيسهلانبنعمرأثبتوقد

الملككافيالدولةبهاءالإِسلامظهيرالديننصيرالسيدالأجلمولانا":النحو

."توبةأبيبنمحمودالقاسمأبوخراسانعين

التاريخلكن-البكيقولعلىبناء-03Aoعامهـوتوفي466عامولد

هذاخاصةومن(3)ـه526مِاعحتىالوزارةفيكانلأنه،قطعأخاطىءالأخير

..المروزيالطبصىطاهرأبيبنمحمدالزمانقطبالمعروفالحكيمالوزير

الحكمةصوانتتمةصاحبالبيهقيأساتذةأحد،النصيريبقطبالمعروف

.(4)(ـه539عاممنشوالشهرفي!مرخس.فيتوفي)

(1)

(2)

(3)

(4)

فهوالمظفرابوأما.ألحوبهيقفدالأنوريكانالذيالمثهورالاعرالرونيالفرجأبوهوالفرجأبو

نممته.ووليالفرجأبىممدوح،الغزفويمحمودبنمعودبنابراهيمالدينرضيال!لطان

المرر:

برازكماهوزيرجرمازكهىكردانقطبكردالنعثىنجات

داوردادارايزدىقضاى"رراوندراىمركزكردجر

وييمبريزدانديننصيرمعظمسلطانملكوزير

تاصباىازكرفتحمدضجهانجاهازآنكهعمردحمدجان

المظفربوراالفرجبرجونجانراانورىقديمىمخدومتو
.1:75الألابولباباسفديارابنتاريخفيحكايتهانظر

.029:عىالأدباءمعجم،122،123صالحكمةعوانة!تتافظر:
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ينيالدركَزآباديأنسالملكينزالقاسمأبوالدينقوام-9

الدولةعماد

هـ(527شوالفيهـقتل527حتى526منسنجريروز)

.همداننيزَكردفيالعامرةالمواضعإحدى-آبادأنسفلاحيأبناءأحد

وزيرالسميرميالملككمالجهازفيوعمل،بهاوعاضأصفهانإلىطفولتهفيجاء

المملكة.فيالإِضرافرياسة-فترةبعد-نالالذيمحمدالسلطانزوجةكَهرخاتون

عاممنالحجةذيفي)محمدالسلطانفيهماتالذيالوقتنف!وفي

السلطانحاجبوزارةمنصبعلىينيزَكردلاالقاسمأبوحصلهـ(511

نأعلىالأميرقال،الوفاةحفرتهولما.صووبنعمربنعليالأميرأي..الكبير

صنعاياهللفقراءخزافتهمندينار000،002بمنحأمرقدالسلطان

الأكبرالقسمعلىينيزَكردلاوزيرهاستولىالمبلغهذاأخذأنوبعد.والاخطين

التاريخ.ذلكمنذنجمهوبزغ،كبيرةثروةصاحبوأصبح،منه

-الديوانعمالبين-السلاجقةتاريخفياشتهرواممنواحدوالدركَزيني

وهي(ينيزَكردلاقتلعامهـ)527عامحتىمحمدماتومنذ.الدساضبجاكهَ

المؤامراتيحيك،الدسائسفيغارقالرجلوهذا..عامأعشربخمسةتقذَرفترة

وقد.وزارتهلصالحببغدادالخلافةداروفيوخراسانالعراقسلاجقةبلاطفي

وسلطانالخليفةبينأوقعكما،الديوانأصحابكافةإيذاءفيبذلكقسبب

تصاعدتأنبعدولكن..رأسهفقدأنالنتيجةوكانتوسنجرالسلجوقيالعراق

.الأشخاصمنالعديدبرؤوسوأطاحالفتن

محمودالدينمغيثابنهوحلمحمدماتحين.هـ.512عامأوائلوفي
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السلطانبينالوقيعةالىالحاجبعليالأميرمخدومهينيزَكردلادفع،مكانه

علىالخناقيضئقولكي.نالثالعظيمسنجرالسلطانوعمهالسنالصغير

بندبي!الأميردفعثم،ضدهسمرقندخانبتحريضالبدايةفيتم،سنجر

وينعمسنجركنففييعيشالأميرهذاوكان،طاعتهعنالخروجالىصدقة

لديوانتابعةمحمدالسلطانعهدمنذكانتأبيهممالكأنكما،بحمايته

بغداد.شحنة..بهروزالدينمجاهديديرها،السلاجقة

وكان..عاحدالىالثمبانكارهأمراءآذىقدينيزَكردلاانذلكالىيضاف

رفعوابأفهمتعلليؤذيهمولكي.بأصفهانمحمدالسلطانحمايةفييعيشونهؤلاء

ونهب.بأصفهانعاملهعلىبالقبضفارصأميروعاتب.والعصيانالتمردراية

بملاحدةيتعفقوفيما.البعضوشتغلمانهبعضوقتل،السلطانخزانة

،الموتقلعةعنالسلطانوجيوششيركَيرالأتابكابعدقدنجده،الإساعيلية

كما.هدفهميحققواأنوكادوا،لفتحهامحمدوفاةعندإليهااوهَّجوتقدوكانوا

وانقض!،ترابطهموضاععقدهماففرطحتىوالنفاقالشقاقبذوربينهمزرع

بقيتهم.وشتتواالكثيرمنهموقتلواعليهمالباطنية

عنالملكخطيربإِقصاءالجديدالسلطانبلاطفيينيزَكردلاتدخلوبدأ

السلطانأخيمعأرسلهوقد.عليمخدومهبمساعدةوالانث!اءالطغراءرثاسة

عنليبعده..سلجوقشاهوزارةاليهوأسند،فارسالىالصغير"سلجوقشاه"

أهدافه.لتحقيقبحريةهوليتحرذ،البلاط

الىتوجه،العراقامروفسادمحمودالسلطانبلا!سنجرخيرخرابولماْلدلع

منكوبرس-والأميرالحاجبعلالأميروأعذَ.فسدمالاضلاحخراسانتاركأالري

الأميرإليهماوانضم،سنجرلمحاربةجنودهما-محمودمعسكرفيالجيوشقائد

.العربجيوشرأسعلىصدقةبنمنصور

هـكما513سنةالأولىِجمادىمنعرالثانيفيساوةفيالمعركةودارت!اص
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برفقتهوكانسنجروانتمر.سنجرالسلطانوزيرالإسلامشهاباحوالفيذكرنا

الفضلأبوالدينتاجوالملك،يزد(تابككَرشاسفالدولةعلاءالأمير

أنر.والأمير،قماجوالأمير،خوارزمث!اهمحمدالدينوقطب،السيستاني

الأموالوقذم،الفورعلىخدماتهينيزَكردلافعرض،بمحمودالهزيمةوحاقت

البين.ذاتلإصلاحبسنجروائصل،وذاكهذالرشوةالطائلة

إلىفرارهبعدولقائهأخيهابنخاطرتهدئةالىكثيرأيميلسنجركانولما

أمتحئذهكانتماوهذا..اليهبإِحضارهينيزَكردلاالىأمرهأصدرفقد؟اصفهان

.خاتونالدينتاجالمدعؤة(محمودجدة)سنجر

منمقربأباتينيزَكردلاان-محمودوزير-السميريىالملككمالرأىولما

وتنفيذعمهبإطاعةلمحمودالنصيحةتقديمالىفبادر،عليهيقبضأنسنجرخشى

إلىأصفهانغادر،شجرالىالبشرىيزفولكي.أبيهمنزلةفيباعتبارهاوامره

دوناعقابهعلىردهفحاولبالدركَزينيطريقهفيوالتقى.يقيمحيثالري

سنجروفرح.الريالىكالووصل،أصفهانينيزَكردلاودخل.فائدة

منبمقامهيليقبماباستقبالهأمرهواصدر،اعتذارهحاملأأخيهابنوزيربحضور

.ينيزَكردلاةَطخالملكتدبيركمالأحبطوهكذاوتكريمحفاوة

ووصولالملككمالعودةبعد-الحاجبعليوالأميرينيزَكردلايجدولم

وسلطنته.بسيادتهوالإقرار،سنجرالىمحمودبمعئةالإِسراعمنبدأسنجر-رسالة

ووزرائه.أمرائهعنوعفا،للعهدوليأسنجراختاره،محمودقدموحين

الملككمالبموجبهانال،بقلمهدبًجهامناشيرالإِسلامشهابواصدر

ورئاسة،الحاجبعليللأميرالامارةوأصبحت،الوزارةفصبالسميرمي

لثهمصىالاشيفاءوديوان،والدركَزينيسالاريلحاجبءاثنِإلاوالطغراءديوان

.خراسانالىهووعاد..الملكنظامبنالملك

محمودبوزارةاستقلالذي-السميرميالملككمالشرع،سنجرعودةوبعد
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والوزيرالحاجبعليالأميىخاعمة..أعدائهمناهضةفي-سنجرأمرعلىبناء

نائب-الكاتبعمادعمْ-الأصفهانيالدينعزيزالىالأخيرفل!ينيزَكردلا

فقدعليالأعيرأما.القتلمنونخاهالملككماللدىالدينعزيزفتوسًطالوزير،

.ثرةمنالكثنونوتخفص،مصرعهلَقيَ

بنالملكشمسوصارهـ(513)الباطنيةأسرفيالملككمالوقعوحين*[26!

رياسةفيخالدبنانوضروانمحلينيزَكردلاالقاسمأبوحل..وزيرأالخظام

-العراقأخباريوصل،الصدارةفيالعكيردائمكانولما.الجيويشعرضديوان

الاستيفاءوزيرا!صفهانيالدينعزيزمعاثخدفقد،سنجرجع!برإلى

حد-أقمىإلىسنجرلدىالوزيرصورةاهَؤشيأنواستطاعا.الدينشمسضد

يقوممحمودأنحوجعلعلىالأموروصغدا-الملكشمسلحاليثرحناأثناءرأياكما

توخهقدالحادثهذاوقوعقبلينيزَكردلاوكان..517Aعاماليلقانفيبقتله

له.ليتثفعًخراسانفيسنجرالى

منصببتوليْالأصفهانيالدينعزيز-الملكشمسقتلبعد-محمودوكلف

بذلكهـوحقق518عامالمنصبهذافيينيزَكردلافعيًن،اعتذرلكنهالوزارة

تمناها.طالماأمنية

تحقيقفيالباطنيةمستغلأوأعدائهمنافسيهعلىبالقضاءالدرثزينيوقام

رسولقتلوامنبينومن.الباطنيةيدأوعلىيدهعلىالعديدُفقُتِل،السيئةأهدافه

نصربنمحمدسعدأباالإِسلامزينالقضاةقاضىبهونعني.سنجر.الىالخيفة

بتحريفمن..عودتهأثناءهمدانفيالباطنيةقتلهالذي،الهرويمنصوربن

.ينيزَكردلا

الكاثىالملكومختمى،المدينةعارفالهمدانيالقضاةعينأيضأاولِتُقوممن

ذكرنا.كمابخناجرهمالباطنيةقتلهالذيسنجروزير

الموقفبخطورةالأخيروأح!،أيضأالدينعزيزقتلينيزَكردلاوحاول

لإطلي91-
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51Ajعاميوقضى،الحجفيفأستاذن 51 Vالحجاجوضيافةالحجسفرةهـفي.

ووزارةالخزانة)دارةفيوعمل،الاستيفاءوزارةمناستقال،سفرهمنعادولما

فقد،محمودالسلطانمنيقربهالعملهذافيوجودهكانولما.السلطانأبناء

وبفضل.السجنفيبهالزجالدركزينبىبعزل)قناعهمنالأمرآخرتمكن

عام)وزارتهفيوعئنهبغدادمن-خالدبنأنوشروادْالسلطاناستدعى،توجيهه

ح.(521

،بمحمودوالتقىهـ،522عامالريالىسنجرالسلطانتوجًهوعندما

وأطاعه.واهتمامهعنايتهينيزَكردلايوليكانإذ،للوزارةينيزَكردلابإِعادةطالبه

عامالمحرمشهرمنوالعشرينالرابعفيالصدارةالىالاثمذلكفأعادمحمود(269أ

سبيلعلىلمحموددينار00000030مبلغبتقديمينيزَكردلاوقمهـ.523

نجغدادفيعليهالقبضفألقى،الأصفهانيالدينعزيزحب!علىوحرضه،الرشوة

تكريت.قلعةفيحبسهثم

حولالخلافونشب،52ءهـ)1(عممنشوالفيمحمودالسلطانؤمات+

فيالثوراتفقامت؟محمود)2(بنداودبسلطنةينيزَكردلاونالي.يخلفهمن

--.الجبلوبلادهمدان

الريالىيلجأوأنالوفيرمالهيحملأنلهالخيرمنأدطينيزَكردلاووجد

خليفةويحذدللعراقيأتيأنإلىهناكوينتظره،شجرالسلطانلنفوذالخاضعة

محمود.

اللاجقة،بينمنبالعراقاللطنةعرثيعلجلىمناولملكا.بنعمدبنمحمودالسلطان(1)
يثتهريطانةنفهويحيط،نزواتهتُيراللطانهذاوكان.Lم-1،جلوسهعدعمزوكان

.()المترجمم(؟30ء2ءهـ"عامحمدانفيتوفيوقد.اخلاقمبسؤأفرادها

سلاجقة-الثافىالفمل،للترجموالحفارةيخالتارفياللاجقةانظر:،حياتهعنالكيرلمعرفة

.لعراقا

كلطانبهبالاعترافالخليفةمنهماكلومطالبةمعود،عمهمعونزاعهمحمودبنداودحول)قرا(2)

.()المترجم.بعدهاوما72عىالابقالمصدرفيوذلك،العراقللاجقة
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إبنطغرلهـونصب526عام!نالثانيربيعفيالريالىسنجرووصل

نأسمعولما.للعهدوليأليكوناختيارهعليهوتعقدوكان،لمحمودخليفةأخيه

الاتيتراجةبمساعدةمحاربتهوقرر،الخليفةبتحريضتأثرقدطغرلأخامسعودأ

رك!عموهزمبغدادإلىتوجه..سنقريآقزنكيوالأميرصدقةبنودبيس

رسهيةبصفةطغرلسلطةوأعلنهـ،526عامرجبمنالثامنفيالمعارضين

محمودالديننميروزيرهعزلقدكانولما.لهوزيرأينيزَكردلاالقاسمأباونصب

أبيتجولعلالموافقةقررفقد،الآونةتلكفيعملهمنالمروزيتوبةأبربن

ويرسل،العراقفييقيمأنبشرط،أيضأسنجروزارةمنصبينيزَكردلاالقاسم

عنه.ينوبمنخراسانإلى

،السلطانخازندار،حامديالعزيزعبدالدينظهيرعنهينيالدركَزواناب

ْ.وخراسانالعراقوزيربصفتهبالعراقطغرلبلاطفيهووبقي

بيضاءأوراقعلىيوقعَينيزَكردلاجعله،خراسانالىسنجرعودةوأثناء

منالكثيروضياع،الملحًةالضرورةعندبالسلطانالإتصال!صعوبةمتعللأ

المنشوراتإصدارمنيمكنهالاجراءهذابأنوأقنعه،الأمرذلكسبيلفيالوقت

سيردكما)رضاهبكاملالسلطانوفعَوقد.المناسبالوقتفيالموقًعةالأوراقعلى

.(الرسالةهذهفيالثانيالملحقفي

بغدادشخةبهروزالدينمجاهدإلىالأوراقهذهإحدىينيزَكردلاوأرسلص

تكريت،فيالمسجونالأصفهانيالدينعزيربقتليقضىمنشورهئةعل

هذاعلىطويلةمدةتمضولمهـ.527عامفيالتهلكةموردأوردهوبذلك

وقبيحفعالهسوءوأدركحدثماحقيقةعلىطغرلوقفحتى..الحادث1270

جثةولثقل.بشنقهوتام(الحاليةآبادخرم)شابورالىفاستدعاه،أعماله

الموجودونقامالأرضعلىالجثةسقطتولما.المشنقةحبلانقطعينيزَكردلا

قطعة،ينيزَكردلاحياةفيتريبلهتُتِلمنلكلوأرسلوا،أجزاءإلىبتقطيعها

وخبثه.هْرثمنالتخفصتموبهذا

ع!*93-
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واسمينيزَكردلاالقاسمأبي)سمةَخصحولوالشعراءالمؤرخونويختلف

خالدبنأنوثروانعندفهو..الوزيرهذامعاصريفيثملالخلافويمتد.أبيه

وعند،(2)(القاسمبنعلي)الأثيروابنياقوتعندوهو،(1)(عليبنناصر)

بنناصر)-ينيزَكردلاحياةفيأيهـ-520عامالمؤلَفالتواريخمجملصاحب

بنعلي)المعزياشعارىِفو،(عليبنناصر)الأرجانيأشعاروفي(3)نس!سح

لمفهو،ينيزَكردلانسبوضاعةعنناجمالخلافهذاوجودولعل.(ناصر

ينادونهالناسكان..الشهرةأصابفلما،لأحدمعروفأالوزارةقبليكن

والأنسوالدركَزينيالدينوزينقوام:فيقولونبلدتهإلىينسبونهأو،بألقابه

أبيه.واسماسمهيعرفكانمنبينهممنوتلْ،آبادي

منرئي!ىجانبعنتكشفينيزَكردلامدحفيقصائدثلاثوللمعزى

محمد،بنمحمود)"(أمرإصلاحهعنفيهايتحذَثفهو،بحياتهالمرتبطةالأحداث

محمودوبينسنجرِةَنبابينوربطه،أجلهمنوالتوستُطلديهوتشفعهلسنجروذهابه

الملك.شمسقتلبعدالوزارةمسندواعتلائه،(5)الزواجبرباط

بقوله:قصاثدهإحدىيبدأوهو

لسرآنبرزلفامخوردهدنَكوس

بسريرموعفدضبخاتمازوتامهر

مادحأ:يقولوفيها

...يدكمنسأفِرفغدأتظلمنيلا-

.العادلالدس!ورمجلسالى

.96.الكاتعماد(1)

هـ.521عامحوادث-الأثيى)بن؟2:569-البلدانمعجم(2)

.271-370الورقينانظر:،التواريخمجمل(3)

خطأ.وهذا)معود(النسخةفيالاس!هذاورد(4)

6TVالعفحات،المعزىديوانانظر:(0) 1 ، 267 ، 2،7 ، 987 ، IA(ب.)د.
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الدين،قوام..الوزراءوصدرالملوكزين

الفضل.تجلة،الكرمشمسالقاسمأبي

،العرببينالبرامكةتشبهبكرمكمنيا

العجم.فيكالزابل!ننوأدبكوبفضلك

..خراسانإلىبهقمتالذيرَفَسلاهذامثلإلىأحديسبقكلم

.العراقفييقيمونمنبينمن

..الجنةكأنه..عليكمباركاًسعيدأالسفركان

سقر.غيرلي!السفرأنمنيقالمارغم

..وخراسانالعراقفيملكاناليومهناك

المغربملكوذاكالمئرقحرذاك

...وكفاءتكرأيكلكشاكركلاهما

.أباهيدعوكوذاكأخاهيدعوكهذا

بالعهد،الوفاءسفركمنالهدفيكنإن

..محمودلثاهواصطحابهاالعادلكِلَملاديارمن"مهد"وأخذ

.."مهد"وزيجةالعهدولايةمهغتابجذكاليومتَمتفقد

المهمتين؟هاتينتمامبعدبقيفماذا

مبتغاهإقليمكليجد.صدر.الذيالموثقالعهدفي

.ومكانبقعةكلفيللفرحةأثرهناكالزيجةهذهوبسبب

..والزيجةالعهدولايةطريقفي

..للسعادةجلبا..جواهرهاوالبحارنجومهاالأفلاكنثرت

،الجمالجاهكمنمهدزيجةتقتبسطالما

..والجلالالعظمةجاهكمنالعهدولايةوتقتبس

..مهنئينبلاطكالىيفدونوالعظماءالمشاهيرفإن

آخر.اثرواحدأببابكويقفون

،مرادكوتحققبالعراقتحلحينوغدأ
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وظفر.حشمةفيالوزارةوسادةعلىوتجلس

الملك،سهمخوفالحاقدينقلوبالرعبيدخل

(1)الخطر.الحمقىالىيتجهمقركومن

النارسى:النص(

تفيركمفرداكهباض!3بيداد

دادكردستوربمجلسنوازدت
دينقواموزيرانوصدرملركزين

هنرتجلهْكرمآفتابالقاحمبو

ثلعربدربرمكيانجرزكرماى

سمرعجمدربليانزاجوفرازىو

عراقكرهشندى!صؤآنازتوجز

ضرجينسانخراىصكردكههركر

بخانجونبودوخوضباركمفربرتر

سقرجزنيتعفراند!تههرجد

خرونددووخراصانعراقدرامروز

باخترشا.واينخاورشهريارآن

ثاكرندكوهرتركفايتوازرأىاز

بدرخواندتوآنبرادرخواندتاين

ومهدبردعهدفقتمواكرامقصود

دادكَرزئهنشاهراضاهمحعرد

امتحاصلتوبجدومهدعهدامروز

دكرسبايدجهاستحاعلدوهرجون

لانك!ورىبهراتعكمعهداين

اثربقعتىبهراستفرخمهدزين

ئاربودبهمعادتراومهدعهداين

كهربحرهاوازستار.جرخهااز
بادضا.وليعهدوضغلمهدتلاار

وفروجلالجمالكرفتتوجا.از

قهنيتبهرازبدركهتآوراننام

نفربىازنفررفدهمىدائم

لدبكاملثبنىعراقدراكهفرد

وظفرباح!ترتزاوبالشدر

نهيببودرادلانتيرهتيرضا.از

خطربودراسرانخبر.تو.وزخات
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ينيزَكردلاالقاسمأبوتوخه،وزيرأالملكشمسفيهاكانالتيالفترةففي

نفسهعلىقطعهالذيبعهدهيفيحتىلديهليتوعئطمحمودِلَبِقمنسنجرموفدأالى

تكونبأن-خاتونالدينتاجامهإعرارعلىبناء-ساوهمعركةهـبعد513عم

لمحمود.عهدهولاية

يسفيهاالتيسنجر-ابنةاصطحابهأيضأتشملكانتهذهوساطتهأنكما

محمود.منلتزويجهاالعراقإلى-"ميمون"مهدالتواريخمجملصاحب

عمحتىالحكوميسنجرجهازفييعملينيزَكردلاالقاسمأبووظل

!ثسىعلىسنجرغضبفيقلناكماوتسبب،المهمتينهاتينأنجزوقدهـ،518

شمسبقتليأمرهمحمودالىخراسانمنسنجرأرسلوقد.محمودوزيرالملك

وزارةحكمسنجرفأشد،خراسانالىرأسهوأرسلوزيرهمحمودفقتل،الملك

للدرثزيني.محمود

قماللتينالمهمتيننفس"والمهدالعهدموافقة":عارتهمنالمعزيويقصد

عندماغدأ":يقولحينوهو.(والتزويجالعهدولاية)بإنجازهماينبزَكردلا

الىالعراقوزارةفيهيسندالذيسنجرمنشورالىلير."....العراقفيتحل

خلعةوارتدى،همدانإلىسنجرإبنةالدرثزينيصحبوقد.ينيزَكردلا!27لإ

هـ.518عمالوزارة

(270،279الورقتان،التواريخمجمل)

مطلعها:الثانيةوالقصيدة

بروينبرديدهشدمرابروينبردندانآناز

نسرينجونمرىشدمرانصرينجونرخسارانوز

:يقولوفيها

العالم،يضيءالذيجيبيبوجهغرفتيازدانت-

الدين.بزينالسلطانحضرةازدانتكا
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(1

..القاسمابيالعاليالدولةعاد

والتمكين.والحثمةالقبولالملوكمجلىفيرسمهنالالذيذاك

..واسمهخلقهيشبهالذيالكبيرالزعيمناصر،علي

صفين.صاحبواسمالمعراجصاحبخلق

..فروردينبريحاشبهحضوره

فروردين.بريحالحديقةسعدتكمابوجودهخراسانسعدتفقد

..المناسبمنأنبهامرمدينةكلأهلُوجدلقد

والتزينن.التجميلالىواللجوء،خراسانفلكالأقواسَبْصت

.سنجر.يديبينلتمثلمحمودأالملكَغادرتَلقد

وجمالها.الدولةزينةفيها،مهمًةفي

الأمير،وأملالملكشقيقمرادوحققت

كلها.الدولةوامتنان..وذاكهذاشكرفنلت

..الملكيالأمرعلىبناءكنتَحين

.الخاتونديوانفيالمسكَيالقلمعلىمرتعشةبيدتقبض

ويسظهرها،العلوميحفظالذيقلمكمنلأعجبو)ني

(؟)الفنونالغيبعنققَلُيلمشخصعنويأخذها

منوثاقشدمزينافروزضعالم(بروى

الدينزبنبهثدمزبدططانحضرتجانجون

وارممكهالفاصمابوعالىهـولتعاد

وتمكينوحستقبولضاهانمجلىازرجد

مانداووام!خلقىصورآنناعرعل

دفينعاحبواسممعراجعاحببخلق

ثدخرمكهفروردينبادهمجونهتحضورض

فروردينبارازباغاوجووجوازخرامان

بودىاوسزازبهربكذثتىكهفهرىبهر

وآذينهْلكزدندىراخراصاناكرملك

فجركادثهبث!عمودبادثهزيئى

نزيين=دهدهـولتراثغلكانآمدىثغلى
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وترئبط،محمودالسلطانعهدفيينيزَكردلابوساطةتتعلقالقصيدةوهذه127:

وسنجر.محمودأم..خاتونالدينتاجديوانفيأي،الخاتونيالديوانفيبوزارته

بقوله:يسنهفهاالثالةوالقصيدة

استمزينوخراسانعراقدينزيناز

استمبينوحجتظاهردليلرااين

تاريخي.موضوععلىتثشمللاالقصيدةوهذه

ينيزَكردلاتهنئةفيالأزجانينظمها،طويلةتصيدةمنأبياتعدةوهذه

:ء18عاملمحمودوزيرأبتنصيبه

متصلباللهسببذوراجيهملكمنالدينقوامعليالله

مللاوثارعيدولةشائديمنكلهماللهعبادخيركنيئ

ومنتعلحافيمنالأرضفييمشلمشرفأمئلهمأكنياءثلاثة

الأولالأزمنفييكنلموهكذانصادقهمثللهمزمانيفيما

الأزلفيالعرشرباللهقضىكذاكنيتهالامولالقاسمأبوكل

الدولمحسورةفدولتهمختماجنسهمابناءختمواوكقهم

الرسلخاتمالمعاليذومحمدلهالمبينوالفضلالنب!نففي

عليبنالاصرالوزارةوفي،الدنيابنىأجلمحمودالسلاطينوفي

والجملبالتفصيلالمحاسنمنمفترقكلفيهعَّمجنمولى

ادهدضهموكادعرا.داوضهزهثاهـربرا=

ايننجزدومقبولىآننجزدمثكورىكه

ضفاهىبفرمانخانونىديوانجومر
اكينصث!كلككرفتىاندرلهرفصانبدت

نرندىنكمامكهدارمعجبتوزكلك

تلقينيافتهنازكىداردزبرعلمىهمه
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حضرتهالغراهالدولةالىعادت

بدلأبهتبغيأنالوزارةأبى

عطلإلىعادتحليةكأنها

بدلمنللروحبدنلدىوهل

127ـهي

.*+

(1)لذخللهدىرجالبرغمدعاإذاللمريحووصفأاسئماناعريا

كانينيزَكردلاأنالكائبعادومتنوالأرجانيالمعزيأشعارمنويبدو

وظهيرالدولةوعادالملكوزينالدينوزينالدينقوام:الألقاببهذهيُلقب

الدين.

نِإف..بيهق)2(تاريخكتابهفيالبيهقيالحسنأبيتصريحعلىوبناء

مجيريالحكيمتلامذة-أحدالفريومديقوامىالمظفربنالموفقالحكماءناجالحيهم

العراقوزير،المذكورينيزَكردلاآباديانسالدينقوامخاصةمنواحدالثاعر

(2).لقبهمنتخلصَهقوايىاقتبىوقد،وخرامان

بنعبداللهالقضاةعينالمعاليأبيبشنققامالذينفسههوالوزيروهذا

.(،)ـه525عامالثانيجمادىمنالساج،الأربعاءليلة،الهمدانيالميانجيمحمد

_5rttص،الأرجانيديوان(1) rt.

.لندننخةمن152*الورقة(2)

مذ.الرسالة.من200ىع(3)

،4:236البكى،181-117عى،الحكمةصوانقتمةانظر:(4)

الكاتب.عمادوخريدةالميانجى((عبارة)مختالمعاني

الدينعمادذكزالوزير.،الدركرينىالحنبنعلبنناصرالقاس!ابرالوزراءيعيدالدينقوام

ابواللطانجلىلما:مقالالفطزوعصزالنمزفعزكضابفيالأعفهانيالكاتعبدالهابو

علىللأميروزيراالدركريىالدينقوامكانالملكعريرعلملكئا.بنعمدبنمحمودالقاص

والقى،نجراللطانعمهوبينبيةوأوقع...يكوناانببغى.مخدومهيلقنفمار،يارحاجب

وخمبمائة،وعرينغىفة....عموداللطانومات.قلوبهمفنفرتالبلادنؤاببينالصرْ

للهناءموطالبلادفيالاسواقام،بملبهطغرلاللطانفامر،المصاهراتفياللركَزفيثرع

.(الألقاب)معجم.بمزاثه

-..،-
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الملكنظامالفتحأبوالدينناعر-12701ير

الملكنظامخواجهبنالملكفخربنطاهر

هـ(548ثوالحتىهـ-528الأولىجمادىمنزارته)و

عامشوالفيينيزَكردلاالقاسمأباوزيرَهالاني)1(طغرذقَتَلأنبعد

يغلهاينيالدركَزوكان..خراسانفيسنجرالسلطانصدارةخلتهـ،527

قوامأخالوزارتهسنجراختارأنالىف!رةالوضعذلكعلىلاحلاًرمتساو.إسما"

بنالملكفخرلخواجهالآخرالابنأي..السابقوزيرهمحمدالدينصدرالملك

تتموقد.الملكنظامولقبه،طاهرالفتحأباالدينناعراسمهوكان،الملكنظام

قتلمنشهورسبعةبعدأيهـ،528عاممنالأولىجمادىفيالاختيارهذا

.ينيزَكردلا

عامالأولىجمادىحضىطاهرالدينناصرخواجهوزارةاستمرتوقد

التعةتبلغفترةوهي.الغز.يدفيأسيراًشجرفيهوقعالذيالعامهـوهو485

مقعدشغلقدالوزيرهذايكونهذاعلىوبناء."2اوالكمالبالتمامعامأعر

وزراءمنأحدينلولم.لسنجروزرواالذينالوزراءسائرمنأكثرالوزارة

.هذامنصبهفيرفعةمننالهماالملكنظامخواجهجذهبعد-السلاجقة

منلكثير-طاهرالدينناصروزارةفترةفي-سنجرالسلطانتعرضوقد

وقضى،الوهنبهوحاقالكبروأصابهالسنبهمتتقدًأنبعدالقاسيةالنكبات

عامتوفي.م1311هـ=526عامالعراقفياللاجقةعلىسلطاناْشجريخه،محمدبنطغرلهر(9)

vصواطضارةالتاريخفياللاجقةأنظر:()المترجمم1349هـ-529 r - v y.

)المترجم(عاماْالعثرينتجلغفالفترة،المؤلفيخطىءهنا(2)

-9.4لأ"ر
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!!ءئي

أتسزالدينعلاءمعممالكهمنالشماليةالحدودفيالصراعفيأيامهمعظم

أتسزعلىالدائمانتصارهورغم.الغز"(وطائفةوالقراخطائيينخوارزمشاه

كَورخانيدهـعل536عاممنصفرفيقاسيةبهزيمةمنيفقد،خوارزثاه

سمرقند،قرببينهماوقعتالتيالمثهورةقطوانمعركةفيوذلك،القراختائي

،عديدةنكباتالسنجرئةبالممالكوحاقتخراسانَخوارزماهأتسزُفهـاجم

.والفضلاءالعلماءمنكبيرعددوقُتِل،كثيرونأناسوهلك

الأتراكيدعلىقاسيةالنحولهزيمةنفسعلىهـتعرض854عممنمحرموفي

شهرحتىقبضتهمفيوظل،أسهمفيوقعالأولىجمادىمنالسادسوفي.الغز

هـ.551عاممنرمضان

وأكثرواوَرمعلاوقَفدتوهـ،548عاممحرمفيسنجرَالغزُهزمانوبعد

وزيرهوتركهأمراؤهغادرهأنبعدمفردأوحيدأالسلطانبقي..والغارةالقتلفيها

طاهر.الدينناصر

استدعى،الأولىجمال!منالسادسفيالغزأمرفيالسلطانوقعولما

الى(2)"محمدبنمحمدبنسليمانشاه"-الدينناصرالوزيرومعهم-الأمراءهؤلاء

..سنجرلعهدوليأبصفتههمدانفيالسلطنةعرشعلىيجلسوكان،خراسان

ناصرلكن.(الأولىجمادى99في)طاهرالدينناصرلهووزرسلطانأونصبوه

تامأعجزأوزيرهموتبعدسليمانثاهوعجز،العامنفسمنشوالفيماتالدين

.السيرةيعيءالحيلةقليلرجلأكاناذ؟خراسانشئونإدارةعن

الدينقوامعلىأباالملكنظامايطاهرالدينناعرابنَلوزارتهواختار

لللاجقةاناوئةالمصكرات-اننيالبابالابقالمرجعأنظر،الصراعاتهذهالكثيرحوللمعرفة(1)

.(المترجم)

الموصلعاحبيدعلالموعلقلعةفيبجنهامز)تهىوالتدبر.اليرصصءكانمحمود،)بن(2)

.63-62صالابقالمرجعانظر.)المنرجم(.مودودالدينقطب

-40؟-
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هـ.549عممنصفرفيوذلك،مدةبعدالعراقالىعادثم،(؟)نسح

منسنجرلتحررالتاليةالفترةفيالوزارةاليهآلتعمنشيئأأحديدريولا

الدينوناصر.اضهرالسبعةتبلغوالتي،عمرهمنالأخيرةالفترةفيأي،الغزأمر

طاهرأيالدينناصرأخيوزارةومع.الأنوريممدوحهوفخرا(لمك"2(بنطاهر

البلاطووزراءسنجرمادحيسلكفيالأنوريالشاعرانخرط،محمدالدينصدر

.المعزىمكانللشعراءأميرأصارانالىكث!اعرمنصبهفيوتدزَج.وأعيانه

هذامدحفيكانت-وزارتهايمنظمتالق-الأنوريقصائدومعظم

التي(2"الشهيرةالأنوريقصيدةففي.أشهرهاالىهنالثرونحن،الوزير

بقوله:يستهفها

سترضابرخلافأحرالمجاريجراقضاستنهجهانيانحالمحولاكر

الوزير:هذامدخفيالأنورييقول

،والمغربالمثرقوزراءسيد-

الوزراء.شريعةصاحبالوزارةفيهوومن

طاهر،الفتحابوالفغفلك-

الوضئاء.كمالهلفلكبالنسبةالسهامنقدرأأقلالفلكيعدالذيالصاحب

الدين،وناصرالهدىونصيرالشعببهاء-

:الأنورييقول(9)

،قدرييعرفحنالدينقوامالصاحب)ن

الدين.ناصرسلفهعنالبايةالذكرىفأنا

آنكازداندحنالدينقوامصاحبمن)قدرت

(مطاهرالدبنناعراويادكطراوراعدر

نوريوللأهـ.548عامتوفيانالىبهاواصترهـ،528صنةالأولىجمادىفيلنجرالوزاؤتولى(2)

.()المترجمفظومةثلاثينمناكثرمدحهنكا

نفيي.صيدمقدمة.طهران،انوريديوان،x'11ص2بمقالهبيتانظر:

(r)المترجمبعدهاوما27عىانوريديوان().

ىفا"!ي.3-
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ِس"ر!

والبهاء.بالنصروالشعبالدينيقترنبفضلهومن

مطلعها:(1)أخرىقصيدةوفي

وطربستونشاطوشادىخوردنروزمي

استرجبماهغره!رَكااستهفتهناف

الأنوري:يقول

وتجد،العاليةرايتهخفقةعلىالفتححركةتعتمدالذيأبوالفتحالعادلالصاحب-

سبب.أقوىفيها

:هُكلفيقولالذي..المطفرةالذاتصاحبطاهر،-

النَسَب.الطاهروطاهرالجوهر،الكريمالصدرهو

مطلعها:ثالثةقصيدةوفي

،2)ا!ستمعمورسايعاليجشناستدستورجشنكهبياورمي

ممتدحأ:الأنورييقول

.النصرَ.الدينرايةُتجدالذيالحقدينناصر-

وعثميرته.قومهبيندامتما

..وهواهمرادهعلىالظفريقتصرالذيالمظفربنالطاهر-

(3).ورغبتهأمنيتهوفقويتحفق

مطلعها:قصيدةوفي

باشد)"(شهريارأوفرمانده!باشدمدارراجهانتاملك

.()المترجمبعدهااوم31عىانوريديوان(1)

)المترجم(43صانوريديوان(2)

استنصوراوستفرجهـرتلاهدينرايتكهحقدينناعر(3)

اصتمقمورهواثىمرادبرظفرىآنالمظفربنطاهر

.()المترجمشجرمدحفيوالقميدة،87ص،انوريديوانأفظر:(4)

-،.؟-
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الوزير:ممتدحأيقول

.خلودهيكونكيفالملكلهذافانظر،كالدنياخالدملك-

.حدودهنعرفولا..لهنهايةلاكالأبد،ممتدالدوامعلباق-

..وأبيهبجذهالمملكةيذكرالذيبالوزيرءمضى-

.(9)ووجودهجوهرهمنالطهارةتستعارالذي،النسبالطاهر.طاهر.-

مطلعها:تصيدةوفي
بحملآيددرحوتجوازخورشيد%بم

(2)أرجلراشبأدهمكندروزأشهب

مدحه:فيالأنورييقول

..الأفقفيوقزحالقوسيؤديهاصلاةكلمع-

..زحلأوجالىارتفعتوقدالملكيةالأعتابترى

.الثىء.هذاعلىالمثلضربيمكنولا-

الأجل.الصدروهو.دس!ورها.وفقالدنياعطمتهبمنالا

،بس!نلاالطاهر..طاهر،والدينالدولةناعر-

(3).الدولبنظاموتعفد،الدينرعايةبهأنيطتالذيذاك

مطلعها:أخرىقصيدةوفي

(")غلامراستدستورشاهآنكهفامآينهجرخسلطاندوض127لم

باثداربايديخينملكخودسنىاريايدجانجوملكى(9)

باثدكناربىابدعمرجونامتدادشكهبدوامىباقى

باثدببادكارويدرازجدرامملكتكهبوزيرىروثن

باثدمتعاراوازكوهر!ىكهنبطاهرطاهرآن

الربغ.ووصف،طاهرالفغأبوالدينناصرمدحفيوالفصيدة،\Atص،انوريديوان(2)

.(المترجم)

زحلاوجتاافراضتهبيقكركهىوقزحقوصازبرافقدكرىهرنماز(3)

اجلعدرجهانكردضوربمالىجززدنتوانثلبجيزسىىثمالى

..دولوترتبثددينتربيتمددآنكنبطاهرطاهرودينلهولتناعر

طاهرالفتحابيالدينناعرمدحفيوالقميدة،5270البيت،212صانوريديوان(4)

)المؤجم(.

يفاح"*.ه"
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الاعرممتدحأ:يقول

نظم.آلفخر..العينقرة،الوزيرجوادنعلذاك:قلت-

(1).الدوامعلرايتهالظفريلازمالذيالمظفربنطاهر-

مطلعها:قصيدةللاعرأنكما

وزردارد)2(سيمهك!بزاشدكانداردرَكدسرمايهءباغ

مادحأ:فيهايقول

..والدينالدولةغصنُاكتىالذيالدينناصر-

بالثمر.وناءورقأ..معاليهبفضل

..الذيالمظفربنطاهر-

(3)بالظفر.أوقاتهكلاللهلْلك

هذاحقفيقالها،ذكرناماغيراخرىمدائحالأنوريديوانوفي

عليهاللإطلاع(ْ)-مرارأطبعالذي-الديوانإلىالرجوعيلزمنا..الوزير)"(

كاملأ.ازوعأ

نظامآلوفخرالعينتزاصدسنور!خنعلآنكتم(1)
مداماتملازمرارايثيظفرآنكهالمظفربنطاهر

طاهر.القحأبيالدينناعرمدحفيوالقصيدة208،اليت،84عىأنوريديوان(2)

)المزجم(.

داردوبربركثمعالئىازوديندولتثغىالدينناعر(3)

داردباظفروقثىهمهخداىآنكهالمظفربنطاهر

.)المنرجم(ممتدحاْالوزيرهذاحقفيقافافظومةئلأينمنكثرالديوانفيتوجد(4)

1*_-1.1889)لكهوطبعة،(ـه1266)تبريزطبعة:سالبعات)ء( rر.كاكطبعة،(م

طبعة،(مجهوللجعها)ناربخبمب!لجعة،(م1883)كرصبورجصلجعة،(م1897)بهدوستان

-الأنوريالديناوحدا:بفوانالدكورا.فيرسالتيالىذلكفي)رجع،هـ(9+7)طهران

)المنرجم(.شعبنجامعةالأدابكيةبمكنبة،وئعزة!وعصز

-406-
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الخلاصة

-29i)سنجرالسلطانوموت!رلجلوسبينماالمحصورةالفترةفي

لطغرلالصدارةَنال-عاما(123)القرنوربعالقرنتناهزفترةوهي-هـ(552

ومن.شخصأثلاثينحوالي.وسنجر.وبركبارقومحمدوملكثاهارسلانوالب

من:كلالباطنيةخناجرلطعناتنعرضهؤلاءبين

الملك،نظماحمدالدينوقوامالملكفخر:وولداه،الملكنظمخواجه

الملكمختفىالدينومعين،الدهستانيأعزالجليلعبدالمحاسنأبوالدينونظام

قوامعدافيما،اليهمالطعناتتوجيهاثرالروحجميعهمأسلمواوقد.الكاشي

يمت.ولمعاضالذي،الملكنظمأحمدالدين

السلطانأمراءدفاضاوالبلاطفيزملائهموشاياتنتيجةقتلواالذينأما

محمدالدينصدرالحسنوأبوالملكتاجالغنائموابوالكندريالملكعميد:فهم

القاسموابو،القميالملكمجدمحمدبنأسعدالفضلوأبو،الملكفخربن

.ينيزَكردلا

أهلأحقادالىيرجعالوزراءمنعددمصرعكانفقد.رأينا.وكا

يحرضونكانوالذا،طريقهمعنفافسيهمإبعادفيورغبتهموأطماعهمالبلاط

معتصرفهعنثيئأنعرفلاالذيالأولطغرلاس!نيناولو.قتلهمعلىالباطنية

بدمتلوثتقدالسلاجقةسلاطينبقيةأيديانلوجدنا،الذقةوجهعلىوزراثه.

.الصورمنبصورةوزرائهم

8.8
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و"ير

وجدال!ثتملحظ

(؟)الأولالملحق

كَبلكياسماعيلوالأميرتاقآلتونبنحبشىدادالأمير

منرئيسيأمركزأ-إيرانعلهو!وخاناستولىعندما-قهستانبلادكانت

مقرهِاقلعةوخمسينمائةمنيقربماالفرقةفذهوكان.الإسماعيليةالباطنيةمراكز

عقائدالمطالناسعوةفيالصباحبنالحسنيثرعأنوقبل.البلادتلكجبالقمم

هذهالىبالتوجهقاينيحسينالمعروفداعيتهويكفف،طويلةبمدةالنزاريةالطائفة

ناويقال.للإسماعيليةملجأوالقلاعالبلادتلككانت.(2)الغرضلنفسالبلاد

استيلاءوقلاعهاقهستانبلادعلىالإستيلاءفيالإسماعيليةفيهانجحمرةأول

أواخرمخذ-قهستانكانتإن.بقليلذلكبعدهـأو444عامفيكانت..تاماً

هؤلاءيكنولم،لنفوذهمخاضعة،سيمجوربنيسيطرةتحت-السامانيينعهد

العهدبعدماالىساريأبهانفوذهمظلوقد.الإِساعيليةلعقائديميلون

الساماني.

4)العرضعلىالغزنويفرخزادالسلطانجلسوعندما it)كانهـ

.قهستاناقسممنقسمعلىمستوليأ-السيمجوريةالأسرةأفراد-أحد"المنور"

وقاد،أجدادهولاياتاستردادمحاولأأرسلانألبعلىالعمهذافيزادفرخثارولما

أمرائهمنواحدأالإقليمهذاالىارسلانألبأرسل،خراسانالىكبيرةحملة

عوانهـتحت1326ارديبهث!تفي،63-49ص9ثى3سيادكمارمجلةفيالملحقهذاطبع(1)

.(تاريخي)تحقيقات

هـ)جمهافكثاى484عامفيالصباححنتجلمنقهتانفيمهثةبإنجازقاينىحسينكُفف(2)

.(020ص3-جقزوينىآقايطبع،جرينى
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قهستانأهاليايذاءفيالأميرهذاتسببوقد.كَلسارغالدينقطبالأتابكيدعى

المنؤرولجأ.ترأالمنورإبنةمضاجعةطلبان..فعلهماجملةومن.كبيرحدإلى

ذلكمنذواستولوا،لنجدتهتهستانإلىاومِدقف.بهميستنجدالإسماعيليةالى

منوكرمانيزدبينماتصلالتيالفلاةطرقوباتت.وتلاعها)؟(البلادعقالحين281؟

هؤلاءانويقال.سيطرتهمتحتاخرىجهةمنوسيستانوخراسانجهة

منواحدةجهةفييقيمونكانواالسيمجوريالمنؤراليهملجاالذينالاشماعيلية

الإسماعليةمركزطبس-علىيُطلَقوكانبطيس.العامرتينالجهتين

.مسينانطب!تُدعىفكانتالأخرىطبسأما،كَيلكيطب!-)سمهذه

طبسين()العربالمسلمونيدعوهماواللتان،ببعضهماالمتصلتانالمدينتانوهاتان

والحريروالبلحالعنببجودةوتتهران،وكرمانوأصفهاننيشابوربينكانتا

أبوالأميراستيلاءالىيعود(كَيلكي)باحداهماقسميةسببأنويبدو.فيهما

الداعية-خسروناصرقولمنويستفاد.عليهامحمدبنكَيلكيالحسن

لمضايقاتتتعرضهـ-444عمقبل-كانتطبسمدينةأن-المعروفالإسماعيلي

فيها.الطرقوقطاع،وبلوجكوجلصوصقبلمنداثمة

هذهطفرقد-التاريخهذاقبل-محمدبنكَيلكيالأميرأبوالحسنوكان

44عمخروناصردخلهاوحين.عيهاواستولى.ضرهممنالناحية t،هـ

عدالتهعنناعرخصروتحذثوقد.طشعلىحاكئماكَيلكيالحسنالأميرأبوكان

.)سماعيليأ)2،كانلأنهذلكفعلولعله،للرعيةوحبه

هـ.494عامحوادثالأثير،)بن(1)

.114-139صبرلينطغ،شرنامهناعرخرو:(2)

اللاجقةالىالغزنريينمناديلفلماومعود،محمودايامالديوانرجالمنخروناعركان

ثم.مروفيالخزانةرياصةفصبوولي،خراصانبي!حلامجغريبديرانوالتحقمروالىذب

الىميلوبJ-الىوذهب.اللناتمنالعديدوتعخالفروعثئىفيالكتقراءةعلعكف

جامعةنثر،خرو،ناصرآيادنامهْ:فيالداعيةالاعرهذاعنالكيرأترا.الفاطميالمذهب

69-شاهنثاهى5yorمثهد،الفردوسى V)المترجمم().

!ه:9-
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محمدبنكَيلكيالحسنالأميرأبيسيطرةفيهانتهتالذيالتاريخنعرفولا

سفرنامه.في)لاْيَرِدلمهذاالحسنأبيذكرانبالذكروالجدير.قهستانعلي

بن)س!اعيلالمعاليشصىالمظفرأبيالدينحسمالملوكعلاءابنهأخبارولكن

اعراءأشهرمنكانأنهالأخبارهذهمنويفهم.مصدرمنأكثرفيتَرِدكَيلكي

حكمبدايةفيوقعتالتيالأحداثفييتدخلوكانهـ،493عمفيالاشماعيية

التالي:الثرحمنيتبينكماهـ(490عم)لخراسانسنجر

جلالالسلطانوموتالملكنظمخواجهقتلبعدخراسانأحوال-ث

)ملكشاهالدلنك
شعيقارغو-أرسلانقدومالأحداثجملةومن.هـ(485

مرو-شحنة-قودنالأميروتسليم،أخيهوفاةبعدخراسانالىبغدادمن-ملكشاه

بنالملكفخرآنذاكيحكمهاوكان..أيضأبلخعلىواستيلاؤه،اليهالمدينة!28لإ

الذي-بركيارقالى)رسالهثمونيشابور،ترمذعلىواستيلاؤه،الملكنظمخواجه

كان!ذيخراسان)قليمحكميمنحهأنمتيطلب-ملكشاهمكانجلسقدكان

بعارضهولاالديوانيةالأمواللهيرسلأنعلىداود؟بيكجغريجذهحكمتحت

بالسلطنة.يتعفقفيما

فإنهتُئشالآخروعمهمحمودأخيهمعبالنزاعآنذاكبركيارقلانشغالونظرأ

عمهارسليشغلهكانممافرغفلما.حينهفيأرغوارسلانخطابعلىيرذلم

فيبرسبوريوانتصر.خراسانفيارغوأرسلانلمقاومةبَرْسبوريالآخر

4عمفيبهحاقتالهزيمةلكن..البداية AA،علثانيةأرغووسيطرارسلانهـ

احدتم،ذرعأبظلمهالأهاليضاقفلما.قلاعهامخريبالىوعمد،خراسان

شرة.منوتخليصهمبقتلههـ-490عممنالمحرم-فيغلمانه

أرسل،هزيمةمنبرسببوريلحقما0AtAعمفيبركيارقعرفولما

سنجرعمريكنولم،قماجالأميرهِكِباتأبصحبةخراسانالىالأمرسنجرأولأخاه

دخلوهكذا.قليلبعدبطبركيارقلحقوقد.ع!ثرالثانيةيتجاوزآنذاك

أنوبعدهـ.049سنةالأولىجمادىفي،كبيرجيشرأسعلىخراسانالأخوان

-410-
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واسندالعراقالىعاد،سمرقندفيباسمهالخطبةوأجرىترمذعلبركيارقسيطر

سنجر.الىخراسانحكومة

أما،طاشيارقأحدهايدعىاميرانعليهثار،بركيارقعودةوبعد!

.خوارزمعلالإستيلاءمنالأميرانوتمكن.الذكرالسابققودنالأميرفهوالاني

عمفيوذلك-ملكشاهتادةأحد-حبشيدادالأميىبقيادةحملةالسلطاناليهمافوخه

عبرالجيوضجمعلهتئمفلما،هراتالىالبدايةفيالأميروتوجه.هـنفسه490

الىلاجئأبلخالىففرقودنوهُزِم.طاضيارقعلىالقبضوألقىجيحون

.قصيرةفترةبعدماتوهناك،سنجر

بنمحمدأالأميرَونصب،بسهولةخوارزمَيث!بحدادالأميرُوأخضع!ر

الدينقطبنفسههوهذامحمدوالأمير.خوارزمعلىحئجانبهمنأنوشكين

السلسلةمؤسسيعتبرالذي،اتسزالدينعلاءوالدخوارزمشاهمحمد

.الجديدةالخوارزمشاهية

المشهورين،أرسلانألبأمراءاحد-حبشيالأميروالد-تاقالتونوكان

أرسلانألبهـبين456عممنالمحرمفيدارتالتيالحربفيكر!شاوقد

.امرائيل)1(بنوقطلمش

وقدت،ملكشاهعهدفيالخطرذويالأمراءاحديث!بحالأميرثحن83
درجةعلفعاش،البلادوارةملكشاهاليهواشد،(ييكيداد)أو!!)

.الأحيانبعضفيعليهضيفأيحلملكشاهجعلت،ميرتَحإلاوالرفعةمنكبيرة

الصدد:ذلكفيالمعزيكريقول

علامةالدولةمنتصلساعةكل-

.مهداةرسالةالفلكمنتَرِدلحظةوكلا

.3%ص،اللجويةالدولةاخبار(1)
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..سعيدالدنيافييوجدلاانهتؤكد-

.ملكشاهالدينمعزالسلطانيماثل

80.

..انوشروان(نسمعت-

.مكانكلفي..عدلهعلىتدلآثارأتركقد

طريق،كللىlجنودهأرسلقدوأنه-

.والاطمئنانبالأمنالقوافللتنعم

واستقامتهعدلهبفضلوانه-

.آنكلفيراثجةسوقأللتجارةجعلقد

..العادلالملكأيهالكأرىوالآن-

الظ!.رفيعَ.آخرَ.نوشيروانَمدينةكلفي

..دادالأميرارىالعظماءهؤلاءوبن-

.الزمانملكَيا..عليهضيفأمثلكعظيميحلْالذي

نثانىدولتازساعتهورَصَد(()

نوزكرآيدييام

ملكاهالدينمعزسلطاننجوكه

جهاندرنجاثد

متانمودهنوانوثركهثيدستم(2)

لىخوعدل

ل!كراصتفر!شادهراهىبهر

بودايمنتاكه

هرجاىاتكردهوراصتىبعدل

بازارنوار

عادلشاهاىنكنوبينم

تراضهرى

ستااددميرنراانامدنزايكى

ترنجورااوكه

-4،؟2-

نىزما

نىتراصاحب

ىفال!اجره

نىواكارهر

فىكاربازا

نينوضبروا
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زبدةوفيلرشيديالتواربخجامعفيتفصيليثرحمنوردماعلىوبناء

للجوينيجهانكَ!ثافيمختصرثرحمنوردوما،الكا!ثىالقاسملأبيالتواريخ

فيالتصرثحريةخؤلهقدبركيارقالسلطانأنيُفهم،(207،208صrص)

هـعند489عامفيوذلك"دزكَنبدان"قديماَعليهايطلقكانالتيكَردكوهقلعة

ولايةفيللإسماعيليةهامةقلاععلىذلكبعدسيطرقدوأنه،خراسانالىههْجوت

،العامهذهمنشعبانمنتصففيالقلعةهذهعلالإِستيلاءلهئئموقد.قوص

فيسراَانخرطقدكانالذي..المتوفيالمظفرالرئيسهوقملهِمنحاكماَعليهاوعق

الرثيساشترىماوسرعان.الخطيىالنزاريةداعيةعطاشبنأحمدأتباععداد

وصار،ومازندرانوخراسانقومسبينماالمحصورةالمنطقةفيكثيرةأملاكاَالمظفر

تاقالخونكانولما.وكَردكوهدامغانأنحاءكلعلىوسيطر،كبيرينونفوذجاةذا

اعترافاَ..بإخلاصجشيخدمفقد،بالغاَحُباَ-السابقفي-يحبهحثيوالد

ولدهإليهوضم،كَردكوهإلىوخزائنهيث!بحذخائركلونقل.عليهوالدهبأفضال

منوحشمهخدمهونفقاتنفقاتهيدفعوكان،تربيتهَنسْحأو،لهكابن)سماعيل

عامفيحبصيقتلحينكَردكوهعلىيسيطرالمظفرالرثيسوكان.الخاصماله

بنلحسنالقلعةعلىالسيطرةوترك،الباطنيةبعقاثدهصرخوهنا.هـ.493

منيقربماعلهاالرياسةهولهوصارت،فيهاالتصرثحريةلهوترك،صباح

.نَسَحخلالمن..(خرىسنةاربعين

هـوسيطر490عامبركيمارقال!-زراالأميرِحبصياخضعأنوبعد

خراسان)مارةعلىالإستيلاءفيطمع..وقومسخراسانمنالغربيالقممعل

..عصيانهتبريرفيإليهايستندحجةيجدولكي.آنذاكسنجريحكمهاكانالتي

بنالملكمؤيدبهقاممايشبهوهذا.بركيارقسنجرعلىجيشقادةتأليبالىعمد

سنجر(وشقيقبركيارقأخا)محمداًوحرًضكَنجةإلىتوخهحينالمبكنظام

السلطنةعرضعلىالجلوسفكرةذهنهفيوغَرَس،بركيارقعلىالثورةالىودفعه

.بركيارقمكان

دكل3-
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يىمو

الىسنجرفقدم،علنبةبصورةسنجرعلىدادالأميىهـثار493عاموفي

مييجروأشد.)يرغش(وَارْغِش)؟(كَندكَزُهاشهيرانقائدانيرافقه،لقمعهبلخ

لأرغش.معسكرهقبادة

الرابعفيهمدانتربمحمداَأخاهحاربأنبعدبركيارقهُزِمأن-حدث

الريطريقوسلك،فارساَخمصونرفقتهوفيففرًهـ،493عامرجبمن

نفئطأعذقدكانالذيحبئيالأميرمنالمددوطلب،دامغانإلىواسفراين

نيثابورفيالبقاءمنهطالباَبركيارقالأميرحب!ثيوراسل.سنجرجوضلاستقبال

فارمىألفعشرونوبرفقتهفعلاَنثابورفياليهووصل.اليهيصلأنالى

كمددحبثيالىأرسلواقد-جنديآلافخمةوعددهم-اثةوكان.وراجل

بركيارقأنكما.المذهبالإسماعيليطشأميىكَيلكيبنإسماعيلالأميرقبلمن

نفر.ألفمنيقربماجمعمنتمكنقدالوتتهذافيكان

ومنوبركيارقحبثيالأميروجنودجهةمنسنجرجنودبينالحربودارت

.)بوزجان(لوزكَان)2(فيوذلك،أخرىجهةمنكَيلكيعيلاسماالأميرأرسلهم

أمراءحليفكئرالنصر،والشهامةالبطولةصنوفمنبركيارقأبداهماورغم

جبلي.واهـمفيالإساعيليةمشاةوهلك،دادوالأميىبركيارقوفر.سنجر

الذينالجنودعددأنالكاتبوعمادالأثيرابنامثالالمؤرخونذكروقد

(2)

وفي،)ارعى(الكاتبعادولدى،)بزغث!(المطبوعالأئيرابنمتنفيالقائدهذااصمورد

ثبهيصبحالكاتبعادلمتنووفقاْ.التواريخزبدةفيالحالوكذلك،)برعى(التواريخجامع

الألفووضع.التركىالإسملهذاآخرضكلالتواريخجامعفيوردمافحرعلالإسمانمؤكد

بر(")اركلمتينمنمركبةالكلمةوهذ..التركيةالأعلامءأطفيمألوفامرالعكىأوالباءمكان

.رْلاطبمعىو)غش(،رجلبممنى

)بوزكان(،التواريخوزبدةالتواريخجامعفيجاءوك!،الأثير)نوثجان(ابنكتهكاالمكانسم

وا4)بوزكانالمعروفالعامرالمكانبهاوالمقصود،)بوزجان(المترثدللخليفةضجررصالةوفي

قائدعدالهبنعلالقاس!وابي،المعروتالرياضيالعالمالبوزجانىالوفاءابيموطن)بوزجان(

عنأيامأربعةوتبعد،وهراتنيثابوربيننقعوكانت..الأولطرلوزراءوأولبوزكمان

.هراةطريقعنوصتةفيئابور

-14،-
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.جنديآلاتخمسةبلغقدالأميرحبثىلمساعدةكَيلكياسماعيلالأميرأرسهم

اهاًنمضوهـ-527عامرمضانفيالمسترثدالخليفةالىسنجرارسلهارسالةأنغير

يبدو.فيمامبالغةوهذه..(لفاًثلاثينكانعددهمأنتفيد-هذهرسالتنا

بوزجانمعركةفيحبشىالأميى-السنجريالمعكرقائد-ارغثىهزموقد

وأبدى،فرارهاثناءالتركمافيينأحديدفيدادالأميرووقع.قلناانسبقكا

أرغثىالىيع!اقهلكنه.سبيلهاخلاتهلقاءدينارألفمائةمبلغلدفعاستعداده

صفرشهرفيجرجانفي)سماعيلابنهقتلكما،بوزجانهـفي493عامقتلهالذي

.(2)ـه507عاممن

فقد،بركيارقوتدخلبوزجانبمعركةيتعقَقفيماالكاتبعادأخطأوقد

!ى
فيتسببقدقدومهن(و،سنجربمساعدةالعراقمنجاءقدبركيارقأنتصؤر

المسترثدلوزيرسنجررسالةوتؤكدالأثيىابنيصرخبينماسنجر.جندقلوبتقوية

حبصيمعسكرفييحارببركيارقكانفقد،ذلكمنالعكىعلىالأمركانأن

سبيلوسلك،الأميرحبثيهزيمةبعدودامغانجرجانإلىفرأنه!ك،سنجرضد

منحازاَكانالذيسنجر-انذلكالىيضاف.فخوزستان(صفهانالىالصحراء

ولهذا،محمدمناف!بركيارقمعوفاقعلىيكنلم-محمدالسلطانالشقيقلأخيه

محمد.ثورةبعدعليهالاعتمادبركيارقيستطعلم

عاممنخراسانفينفوذهيوطًداناستطاعالذي-هذاحبثيوالأميرداد

منثاعرانامتدحهوقد،الفارسيالأدبمضخعيأحدهـ-493عامالى049

المعزيالشعراءوأمير(2)الرازيالنحاسالمعاليأبو:هما،العهدهذامشاهير

الكاثي.القاس!لأيالواريخزبدة(1)

(Y)للجوفي8اجهانكففيكرهووؤ.المعجمةبالخاء،ساْخنآوالمهملةبالحاء،آنحاستخئصهورد

لعماد8المصرنخبةوهبالهاية(التى)الحواثىالوطواطلرثيدالحر،و،حدائق(2ص2)ص

=هذ.مؤلفنقلوقد.وغيرها،)قليمو،هفتجاجرميبدربنلمحمد8الأحراروهمؤنىالكات

مهي*،15-
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.("الخاصةمادحهالمعاليأبووكان،النيشابوري

قطعتينمنأكثر-الحظلسوء-الرازيالمعاليأبيشعرمنيبقولم

الملكنظامالخواجهبنالمظفًرالفتحأبيالملكفخرمدحفيثلاثأووقصيدتين

شعراءأشهرمنواحداَكونهرغموذلك،هـ(055-049سنجر)السلطانوزير

فيالدولةوأمراءالبلاطرجالكبارمنابكثيرامتدحهًنأورغم،السلجوقيالعصر

سنجر.عهدوأواثلملكشاهعهدبينماالفترة

مطلعسوىحبثىالأميرمدحفينظمتالتيالأشعارمنيدنافيولي!

جرجانحدودعلىحفقهالذيانتصارهبمناسبةمدحهفيالمعاليأبونظمهاقصيدة

مطلعها:وهذا،(2)ها!كلمأمراءأحدسارغغزلال"ميىهـعلى894عام

أكبر)3(اللهمارغغزلبجن!مظفرشاهري!ثمشهيختبرآ

الثمعراءأميىنظمهاالأميرهذامدحفيقصائدعدةأيدينافيهناكأنغير!286

يمكن..بهتتعفقمعلوماتعلىوتشتمل،يروبا!ثينلاالمبزبعداللهبنمحمد

ماالكثيرةالمعلوماتمنلدينايجتمعأن-سابقاَذكرناهماإلىبالإضافة-طريقهاعن

حياته.جوانبيجلَي

ملكشاهالسلطانبلاطفييعيشالث!اعرَكانهذاانىالمعزأشعارمنويبدو

465عاميبينماالفترةفي،قزوينفيبرهانيالملكعبدخواجهأبيهوفاةبعد

بنانونروانذكروقد.الحر،،حدانقحواضفيالفارشةالاعرهذاأضعارمنبتىماالرطلة=

اللاجقة.يخفارحوليدورالذيالممدور""نفةالفارسيكتابهفيمرارأالفاريمةاثمارهخالد

فيهالرئيالقميعذالذيالمصر،،نخبةكتابهفيالعربيةالىالأضعارهذهالكاتبعمادترجموقد

بقيةفإنالفار!ىأعله!الابقىقطعتيناوتطمةعداوفيماالمصدور.نفثةلكتابعربيةترجمة

ضاعت.تدالأشعار

.2ص2-ججوفيجهانكشاي(1)

ملكاهموتبعدفادأيخهاوعاثقهتانملاحدةمنبالعازخراصانالىجاءقدالرجلهذاكان(2)

.(صيتانوتاريخ203-202عىالابق)المرجع

(r)158*ورقة،البريطافىبالمتحفالموجودةالخطةلنخةعورة،بيهقتاريخ.
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حيثخراسانوطنهفيهـ(485)ملكثعاهموتبعدالشاعراقامثمهـ،48وه

على-هذامنصبهيشغلوظل.ذكرهمرالذيأرغوأرسلانالأميرمدخعلىعكف

هراةالىتوخهثم.بقليلأرغوأرسلانقتلقبلهـأي489عامحتى-يبدوما

لقمعهراةالىالعراقتركقدكانالذيىش!بحدادالأميرحكومةفيعملحيث

كَيلكي)سماعيلالأميىضفاَامتدحوقد.خراسانمتمرديوساثرأرغوأرسلان

حبثي.الأميرظهير

ليعملالريإلىمتوخهاَخراسانالمعزيترك،سنجرعلىجثيثورةوبعد

أثارالذيوهو.بإنعامهمقديماَحظىالذينأحد..الملكمؤيدخواجهلدى

فيالريفيالمعزىوكان.الريإلىكَنجةمنوأحضرهبركيارقعليمحمدالسلطان

وبرفقتهالمدينةتلكالىمحمدالسلطانوصلحينالمذكورالعاممنالقعدةذي

قُتِلأنالىولازمه،بقصيدةالوزارةعلىالملكَديؤمُرعالاهنأوقد.الملكمؤيد

بركيارق.خدمةفقبِلهـ،494عام

هو..نفسهالمعزيأثعارمنبحذافيرهالمستقىالموجزهذارلرادمنوهدفنا

)سماعيلوالأميرجشيالأميردادبمدحفيهيقومالمعزىكانالذيالتاريخنحذأن

حبثىفيهدخلالذيالعامبينينحصر-ذكرناهاالتيبالصورةوهو-..كَيلكي

العصيانرايةجثيفيهرفعالذيوالعامهـ(489)وغراارملانلقمعخرامان

.(ـه492)

حبثي،دادالأمرمدخفيالمعزىنظمهماعظيمتانقصيدتانأيديناوبين

"حبثى"-اسمهانمنهماويتضح.عراحةوكنيتهالممدوحاسمفيهماوردوقد

النخ،بعضفيجاءماك"حبى"وليس-القديمةالنخمعظمفيجاءلماط!قاَ

اسمَهأنصراحةيقولالمعزىأنكما،(حثي)يقتضيالشعريالوزنلأن

بناءحروفشعةمنوتتكون،شجاعأبوفهيكنيتهأما.حروفأربعةمنمكون

هو.أشعارهفيالأذكرلهايردولم،المعزىتصريحعل

-71"ي!لأ

http://www.al-maktabeh.com



س8!

بقوله:اولاهايبداوهو،المعزىقصائدغررمنوالقضيدتان

الربيع،ورائحةوالعشقباب!ثلاوالغنى-

.(1)الحبيبووجهالجاريوالماءوالخضرةوالشراب

ويلاحظ.(2)للآنالمعزيديوانطغلعدممنهاقسمبنقلنكتفيوسوف

فيه:ويقولالمديحبابيطرقأنقبل،(2)الوصفأبياتمنيكثِرفيهاالمعزىأن

..والحمراءالصفراءالورودالىالروضفيتنظرحين-

الأبمار.تخطف..مسكوكةغيردنانيروكانهاتراها

..ينالمتدًالحاكمباسمالفلكيدُتضعولسوف-

الدينارعلىالسكَةَ..الرفعةبغية

.المنصور.المظفرالملِكدولةمعين-

المختارثريعةأمين،محمدمفةأمين

..حبثيالعظيمشجاعأبو-

الأحرار.سئد،السئد،دادأمير

..وجودهأصبحالذيالكبيىالحاكم-

الفرجار.داثرةونقطةالعقد،واسطة

الفلاسفة،عقيدةفي..وأربعةسبعةمنالكلام-!289

الأمرار.عالمالكونانشأالنحوهذاوعل

كنيته؟ومناسمهمنالمعنىهذافاستخلص-

بهاربرىووعثقنىوجوانكرىتوا(9)

وانروآبوسبزبضرا

Iعام،)تجالالمرحوميدعلالمعزىديوانطغقبلالموضوعهذاكتب(2) r I A.هـ

(r)بصبوحبشنودراكهكىخاصهاصتخوش

وزناىزيرنغمهْزبخ!

-ادكرلذتهنكامبدورادوجيز

وعبوحبمبوحراصماع

-84 V-
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.تحار)9(لا..أربعةمنهم!ماو،احرفسبعةمنفكنيته

:فيقولتفضيلاَ،مدحهالىيعمدثم

هوستباثدباقرجومحبرحىحماع=خوثا

يارباثدبانوجوبهارىعبرحخوضا

مركيرازعرتبار.ْودكرمازعبوح
ياريكرديعركرفتزاكىزتاباغ

برلحرارعبزهمهربصدلهلاكرفت

بكنارارلهلاعقبصدجزكرفت

خزاننركرازجديككهصحبفهنآبر

بكاروسيمرزندبردمتىدبجرب
كنونعحيفهبرآنىربهانمامهد

نكارززواَ"جوردلازاخطكثندهمى

سيدربهرهيهباجهاكررنجكرلهبلا

بارلؤلؤبرازونا!ئفمثضبادز

كردىعاثقوجثممفوقرخازحكابت
شهوارلؤلؤوززثضيافتبهزكه

نوروزضيافتاندركبكانمكرى

كهارسربرزاغمراندبريده

تيريزمربرزاغ!راندبتهكه

فقاربرزاغخونهمهكرداندى

ارمركلجارلغكردنددعا

وساروقمرىوعدليبوفاختهتذرو

مرغاتدبرجاركريدعااكر

يخاربركثدعاكَرضد.امتدصتجوجرا

كزارمرخ!وزردبكلنجكريجوامتسكهلسهاىديخاركو!مرت(

ديناربرمحه!اردينخرونجامبردتنهادخواهدمرتبهزبهر

غارمحمدم!ثوملتامينندوزمظنرضا.هولتمعين

احراروجدخداونداميردادحثىخروانصافرازثجاعابو
ثركارونقطهْعقدوامطهْامتئمهراآفريثى"لههخدا!باربزر!

الأسرارعالمكرداينازعالمكونىرافيلوفاناتوجهارزهفتفن

حارونامحرفهفتاوكنيتهتىمعىصاينصىاووكيتزنام

.كبارقبر!عى

-419*+!
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..لكشاكر،اليقظةللدولةممتنالملك-

المفيق.الواعيالقلبيناسبهااليقظةوالدولة

فناموا،بفرقتهمالأعداءثمللقد-

(؟).المفيقوالقلباليقظةالدولةاجتمعتحين

الأميردادتغلبحينالقصيدةهذهأنشدتدالمعزىأنال!ثعرهذامنويفهم

يارق،قودن)العصاةالقادةعلى-خراسانواليسنجروبقيادةبركيارقبأمر-

هـ.049عامفيأي،(سارغغزل،طاش

:يقولثم

أجير،كعبدأعملكنتحينخبرياليكنمىهل-

القاسية؟الخدمةوأؤدي

..الشاغلشغليلكوشكريعليكثناثيكانلقد-

مضنية.صعبةكانتالأمورهذهأنرغم

قلبي،عنالهمَّيزيللكمدحيوكان-

العالية.السماءأمطارُالهواءعنالغبارَتزيلكما

..ضعيفاَبالأمىوكنتُبكَاليومتقويتُ-

الماضية.السنةفيشيخاَوكنتُشابا،العامصيرتَني

،النفبارالذهبوجمعتُمجلسكفيالخلاصَوجدتُ-

.(2)الساميةوالمنزلةالخالصالجوهرليفتحقق

ثاردلاويدارلهولت-اىونرات!اثعريداردولتزملكْ(1)

يدارودولتهثيرادلضدجمعجوثدندوخقهمتهبنفاريقمخالفان

بركيارق.الدينركناللطانأيخهمنبأمرخراسانيحكمكانالذيضجرالديننامرالملكيعىَ

دضوارخدشكرقارمحضبجبربودمجونكهرهىمنخبراىثيد.(2)

ناهمواركارهاىبىبودوكرجهمراكاربودهموار.توثكرثاء

جانكاستثدهتهىغمتوازيمدحدلم

=زنجارئودتهىبارانهوابقطرهْ

-420-
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الأميرلدىفيهايعملكانالتيالأيامالىهذهأشعارهفييثيرالمعزىولعل

التيهيالخدمةوهذه.ظلمهفيهاتحمًلوالتيهـ(489-485)أرغوأرسلان

."القاسيةالخدمة"أسماها

بقوله:يستهلهادادالأميىمدحفيالمعزىقصائدمنالثانيةوالقصيدة

ببربرفردومىخازنترايروردهبرببرتازهلَكبركَازترتازهأي

فيه:ويقولالمديحإلىيتطرقأنقبل(؟)الوصففييغرقوالشاعر

السنئة،الطلعةذوالمعاليشصىحبشيالملك-(290

."الذهبئةالشمس"الفضلمنثورعلىمعاليهتوقيعمَنْ

(9)

ىدبودموسصتامروزبتوضدمقوى

بردوبيراصالبترضدمجوان

آوردمخالصوزريافتمخلاعى
وياكوزنباكجينتوبمجلى

بخنددكههريتوبارضكرعاب

وشكربفاببخددكهثايد

ارجانكارنزدىب!ينهتادست

بحربودكهنيامدهملحرو

جلياماهوبرداريحجرصيملر

بزيراندروسيمتبزيرتوماه

ورمهبتاىدهندبوسههمهروىزين

بحجرحاجىبروبجليي!رهبان

وزن!حثىترجاهزلفطيهْلحر
بحذربابلجاهـوىآنازبودندن

فتادندكهاكنونمكرهزيمتبمتد

بدكريكزدكانهزيمتماتد

قفلزدىياقوتزخوثابلؤلؤىبر
بقمرنهادىزنجيرغاليهوز

هجرانغملرمرادارندكهميند

بدرحلقهجونتووزنجيرتوقفل

!ط821-
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يجى

-سطَيرك!

.والظفر.الفتحيواكبهالذيالشاه-

عُمَر.)؟(معوالئنةعليمعاليعةهوحالكما

الأميردادالىأرسلهاقدالمعزىانالقمدةهذهفيأخرىأبياتمنويبدو

..الطريققطاعمنخوفاَأحجمولكنهبنفسهالحضورأرادثم،مامكانمن

أبيالأميرحقفينظمهاالتيالمعزيأشعارمنوصلناماوهذا.بإرسالهافاكتفى

.تاقآلتونبنحبصيشجاع

نسبياَ،أكثرفإنهاالطبيكَليكياسماعلللأميروجههاالتيمداثحهأما

،الغرضبهذاتتصلبندالتركيبنوعمنومنظومةقصائدثلاثديوانهففي

اقامته.ومحلوألقابهوكنيتهاسمهتتضئن

النحو:هذاعلىالأولىالقصيدةوتبدأ

استقيندهاغمكانثنكهاستثوهرجه

استنسرينوبوىنعمانلالهْبرجمك

كمربنى

بكمرجم

تراكاضاى

تاجندنهم

ثردكربخت

كرفتىبشسفرورا.

بفرمندلتتمفرازبيثى

بكوكبخمولص!اند

بربزرجمجونزدبربكمركوكب

بربمياننجتىجم

بربكمرفينىجثمنراكاضاى

عئذعفاندربيهده

بربجكرجدائىداغتوحرتاز

احرارصفلحرنهميار

يربرتجالامراناخدولتاز

زرشىمعالشحثىخرو(1)

ستدثدفتهوظفرفتحبراوكهثاهى

-4؟2-
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:فيقول،المديحالشاعريبلغابيات)؟(بضعةوبعد

وفاعليتهالصراببتأثيرالروحتقوىكما-أ291أ

الدين.نصرةالإسلامناعرسيفُيحقق

..إساعيلالمعاليشمسالمظفرأ!كي-

اليقين.وجهعلى..معاليهأقدامترابوالثرياالقمرْدَعئالذي

،الملوكصفاتلهمن-

وتمكين.وعز)قبالكلوالملوكاللهمنيلقىرمن

،المعراجبرجليكونمااشبه،خاطرهوصفاءبنوره-

صفين.برجليكونمااثبه،ساعدهوقوةوبعزمه

،نيلَتبملانينَحَتمملانصيبفالنجاة،الحفلفيدامما-

الشياطين.نصيبفالهلاك،الحربفيداموما

افضاله،شاكر،وآلائههمَعِنغريقُكرمانحَاكِمُ-

غزنين)2(ُكِلَم..همركُريسأوهتًنمورهينُ

:المدحفيهقالماجملةومن

(3)فلسطينالىطبسمنموجهيمتدْالذيواععكالبحرأفقك_[291أ

تارياحين!ونىنامورانيزماصتوبمزيرهنثينملكانبمجلى(1)

تابرجينوجعدكرهكيرزلفخيالبتانبدمتدرووليكناستآيخهنه

صاغمبنماطوحيقتجدروىزاعتكيرانعصاىوكنايتهزلزروى

تادهاتينكروردهْكهضرابمكركهرىحانلحرهمهنجودصنعتبدين

صاديننصرتاصلامناصرتغزروحقوتثرابفعلزهتجنلأه(2)

تاوكروينماهمعالئىباىخاككهاطعيلالمعالىشالمظفرابر

اصتمكينوعزواتجالهمهاونمبوخداىخدايكانكزصقىناْكيخدا

شاصفينمردصبازووقوتبزوراصممراجمردصخاطروصفوتنجرر

تازينلرتلا4اصتامرنانهلاك-ابزمهرتلا4اتكلتخانفجات

8اصغرنينبادضاهاومنترهين-اكرمانثهرياراونعمتغريق

الدينجلالهوغزنينوكادثا.،هـ(495-490)اللجوقىللراسا.يدوماعلمركرمانضهريارْ

لطرقكيلكىعل)طتأمينهوامتانهماسبولعل.(ـه580-481)الغزنوىإبراهيمبنمعود

الئايخة.القصدةفيعراحةصيركما،وغزنينلكرمانالموصلةالفلوات

تافلطينتالرلجىاوزموجكههمجومربافيتهمواؤنرطبعبمارر(3)

-3"،!
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ىبى

..ثلِلَمحضرةإلىفذهبتالأمر،نفذث-

الصين.وغيرالصينمَلِكيخفعله

..وسروريمتعتي)يوانخرب،إليكشوقيولفرط-

.(1)شيرينقصربإِيوانالخرابلحق!ا

يخفعلهثلِلَمالىأمرهعلىبناءتوجًهقدالمعزىأنالقطعةهذهمنويفهم

الدينناصرالملكيكونربما)باسمهيصرخولم،"وغيرهاالصينملك"

نظرةالباطنيةعقائدالىي!ظريكنلمالمعزىأناستنتاجيمكنناهناومن.(سنجر

حتى،كَيلكيإسماعيلالأميرأي..رؤسائهمأحدثقةموضعكانولذا،ازدراء

المهم.بإِحدىهفًلكلقد

أنهاسماعيلعنفيهاالمعزىيقول)ذ،هذاقولناالتاليةالقصيدةتؤكدوربما

ايةبأكملهالمعزىديوانفيتوجدلاأنهذلكإلىيضاف."البئرخيردينمحي"

قاومواالذينالسلجوقيينوالوزراءللسلاطينامتداحهرغم..الطائفةلهذهاشارة(7لا2]

الأرجانيالقاضىأثالالشعراءمنمعاعريهنجدبينما،قؤتهمبكلالإِسماعيلية

أميرأمثلهأحدهميكنلمالذين-الطغرائيالدينومؤيدالأبيورديالمظفروأبى

السلاجقةبسلاطينالوثيقةصلتهمثللهأو،للبلاطرسميأشاعرأأوللشعراء

يسغونهم،كانواكا(الإِلحادشيعة)اوالإِسماعيليةعقائديهاجون-ووزرائهم

بنأحمدالدينقواموخواجهبركيارقوالسلطانمحمدالسلطانمدحفيويبالغون

لمحاربتهموذلك..الآبيمحمدبنسعدالملكسعدوالوزيرالملكنظمخواجه

لها.والتصذيالطائفةهذه

بقوله:تبدأكَيلكياس!اعيلمدحفيالمعزىقصائدمنالثانيةوالقصيدة

ملكىبحضرترلهتملهرمانبحكم(1)

!يخم!حنيرااتوفاقا

-4؟4-

تاوماجينجبنفاهاويرصتنىثركه

تاضبرينقمرابرانجوبمتهخراب
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،سواهعلىالصبوحفضئل،الجميلبنييا-

للثهماربين)2(عر!ملاالقدحوناول

ويدخل..للمديحيمهًد،(2)المعشوقوصففيأبياتعدةيذكرأنوبعد

:فيقول،فيه

.سحرها.بسهمعينكترمينيحين-

الأثر.بالغقلبيفيعيكسهميحدث

سهمها.سحرمنقلبييرتويولا-

الظفر.منالملوكعلاءشفيرتويلاكما

،الرفيدهعلىالدولةنالتالذيالمعين-

والخطر.الرفعةيدهعلىالشعبوجدالذيالنصير

..)يرانمُلكِفيبفضلهتجددالذيالحسم-

..رث!بلاخيرِالنبيًمحمددينُ

..يثرفمنبهيتمتعمابسببالذييَملكىبناسماعيل-

حجر.وركابهزمزمكفه

،قدرهبلوغعنالأفهمتقصر-

ومقر.مكانأعلىفيوقدره،المكانةمتدنيةفالأفهم

..منهوالقدرالقضاءينال-

بالفِكَر+(ويمربالعقوليخطرماكل

ر!يخوشأيكنخوشراصبوح(9)

اقابزكؤبراردصجرنكه(2)

ندبهززمينثدزرآبازجر

فكرصتولببادامتراجثم

بمث!ىداربرصيمكهكندى
صاممجزتراكشخوبانز

بديدناوياناحتظاهركمر

صاحرىازختافكدنيرجر(3)

تابسرتدحدهبميخواركان

يرخوضاىخوضْرتابرقدخ

بهزورمرازركنآبتواز

باضكرههبادامنقلمرا

برشماىمنثتكركمان

وكمربايانوعخندهان

مختمرودمانكاملتمخن

كاركر=اوتيردلمبربرد

-420!
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ى"لهج

كَيلكى)1()سماعيلالأميرذكرمناقبفيويبالغقصيدتهفيالمعزىويستمر

مديحه:آخرفييقولانإلى

بمدحك،لسانياطلقحين-

البصر.علالفصيحلسانيأففئل

..وقتكلفيمدحكروضوفي-

الثمر.مديحيغصونِفيترى

..حذهفاقتقصيرييكننِإف-

أعتذر.فهأنذا...واصفحعنهف!جاوز

شاعريتي،فينظيرأليأجدلاكنتلما-

والنظر)2(.القبولعينكمنانتظرفإني

بقوله:كَيلكي)ساعيلالأميرمدحفيالثالثةقصيدتهالمعزىويستهل

..توبتينقضالأحبابوجهخيال-

التوبة؟خيالُهينقضالذيهذاوجهأي

(9

(2

وىتيرا!رىزايدرويخا

ضرفلحولتفتياوكزمعيى

زميننيرااملكلحركهمىحا

ثرتكزكيلكىبنعلما

صيدررضبقدنتوايثهندبا

...واازآيدحاعلوقدرتضا

اوىدينرواندارداكرجه(

اندكرررديناهلكزوثاها

واضثبركردجان.يابان

تاضد.بباصيابانبراه

هرضبىمحردعاىكدض

ض!رندازومردانرادهمه

.(المفاؤ)قديماْيمونهاالجغرافيونكان،لوتكوير

زبانكثايممديحتبرمنجو(

عاعتىهرتومديحياغ
منتقميرضتهفىزحداكر

فظيرارمندمنضاعرىهمرجو

بلا-26-

ظفرازلملوكاعلاهنغجو
حطرملتيافتكزونميرى

لثراخيردي!شدتاؤبلو

حجروركابشامتزمزمكفق

زبروفلرئىزبراتاندسهكه

وفكربوهمآرداندرآنجهر

ر-جوناوثناهاىباثدكه

زبراللههوقلوجونالحمدجو

مْيرنرشدماررآهوىجونى

ضربرنفربازاركمانانز

صرراثدفتهثعدككه

وببروببحروبغربسرق

اربانز

ثاخ

بتمير

زنوجم

ففيلتكمبربصر
آيدثمرضيرمبر

نكررمبعذفكر
ونظرلتجورماد
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..بهفخرقليهواهسكنلقد-

المسكن؟يخرببسببهالذيهذاساكنأي

..قلبيأحرقتقدعشقهنارأنرغم-

.(")الفضيوالجسدالقمريالرجهذلكأهوىزلتمافانا

الأمير:مادحأيقول،ثم(2)غزلهفيويشمر

..القلبمنتنفذسهامكفإن-

.توانبلاالدروعمنالملوكعلاءسهمتنفذكما

الحق،ملةنصير،العاليالدولةمعين-

.آنكلفيالأعداءوقاهرالاملامناصر

)سماعيل،المظفرأبو،الهدىدبنحسم-

.الزمانوالأرثض

منبه.توضكتجانانرتعرخيال(1)

محنبتوحيالارددكهرتتصوجه

خرابوكردستدرلمبداوهواى

مكنضدبخراىوزاكهطكيهمتجه

لمدصتابوختهعقق!ثآكرجها
تنضينىiهرمانآغممرحوهمى

واتنجهاندرآندوزخآلىصزدى(2)

منتنحانرراينعثقشآل!يخانكه

يكتبارنميانزصجهباا

موزندلملحرينعثتغمخلدهمى

آل!براتزدهخرمنزغايهئرا
خرمندراصتزدهآلىترهواىمرا

ىاضدهجدامنتازفىجثمنورتو

روضنامنديدهراجهاننوكهبجان

شرابزجامامكرررفoزاضككهى

زبيراهنامكردهقبازرثككهى

مركذبنمروصىكرابيمتوتد

صشث3رينجكرماكربيمتورخ

براندسثمتوكروقدازرخوليكن
و!ص=صونهبايدصنث3ربنهمرا

!ًيئ27-
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!ب

،ووجودهبجوهركَيلكيالعظمةُلحقتسيرتهبفضل-

.ساسانآلعظمةفيبهمنسيرةتبَّبتكما

..منهويخرججوهرِهمنالفضلينبع-

.الرنانوالذهثالجوهرُالمنجممنيخرجكما

خدمته،قميصفتحةمنرامَهالفضلويخرفي-

والأمانالإِقبالَيطلبمَنْبأذيالهيلوذحين

..الأمراءسائروبينبينه-

(1)الأذهانتدركهتفاوبمنوالسننالفرائضبينما

مديحته:آخرفيويقول

..العقابيستحقالمعزىيكنإن-

والنعم.المكافآتيستحقبمدحكالآنفإنه

..نعمتكشكرمنفغذاؤه-

.مَرَجلا..الأملبنُالأطفالَيغذيكما

الشكر،منحقكيفيكأنيستطيعلا-

وفم.لسانمسامهشعراتمنشعر"كلًمكانفيولوكان

زدىهجربتغرادلموارنجرلحه

مزنغمزهبتيررادلمواردلير
!ردجنانهمىبردلتوتيرهانكه

جوثنازالملوكعلاءهاىتيركه

حقملتنصيرعالىلولتمعين

دثمنوقاهراصلامناعرهتكه

اساعيلالمظفربوهدىدينحام
زمنوآفتاباصتزمينآفتابكه

وابيرتكيلكىكهر!ثدبزركث

بهمنبيرتنيهماسامخمهْفكهجنا

خيزدهمىنمحناواجوهرزهنر

=نمعدزاهروجرانزكابنارزكه

-428-

http://www.al-maktabeh.com



..كالراجتوفجقدخاطرهيكن)ن-

الطلم)"(لقهرتكفيالتيسراجهزيتُفعنايتك

الأميرمدحفي-بنود،2(تسعةمنالمعزىنظمهالذيالمطؤلبندالتركيبأما

)سماعيلالمعاليشمسالمظفرابيالدينحسمالملةنصيرالدولةمعينالملوكعلاء

بقوله:-فيبد(محمدبناليَهلكيالحسنأبيبن

..الحبيببنييا..تركستانفينظيرألكأنلو-

.يومكل..عيدتركستانفيلكان

(1)

(2)

:الأولالبندآخرفييقولوهو

خولىسرخدمتىثريبانزآوردبر

دامنلردمتاقبالزندرامردجو
اميرافتدكرومياناويان

وصنامتفرايضميانكهتفاوتى

هفراابادىايعزىمعزتكرجها

ياداشنصاىباشدتومدحهمتجو

تتنعمتزضكراويروضهمبثه

زلبنبودكودكانرشيروجانكه
بمثلاكررصيدنؤاندتوبثكر

ودهنزبانبودى!امموىبجاى

واخاطراصتثدهجراغىاكرميان

روغنراجراغايناتتوبىعايت

:(القوافياخنلاتلاحظاالتعةافيدمنالمنقولةالأساتنص

دكرصتىعيدبتركانروزهركرصتىصاىبتركانتوكرجون
ىس،دادالامصاضىدلجون،كارمنوبخموصصهْازبدينى
صاضجاعاتنميراوهركهدولتوزاصثعاعآفذدرهمهازوىثمى

نجودىاحرارسدكفثركريوئمتىببكانخ!هْجردلمجانم

تابرمكيادبرعفتوكرمازجوداصكلكياننبتاجميرىآن

عمدوآنينداؤعلاخلاقمحمددينلحراوحامكهعبرى

تتازنبفخرهمهرائهانآنكهاىتستحبازفخرهمهراجهانآنكهاى

تتلقبميرانهمهازوحامشىتاضمثيرجووبرند.خورضيدىجورخد.

زماقحاننواحانزثمتهمناصلامنمرتلرييغمبرفاباى

زمانه=احاننواحانازبسبميازانكسخرمبغنيصتمنترااحان

؟-سه!29-
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رب

...عينيكعثقتما)ذاأمرييسوءلن-

الأمراء.شمسكقلبمنصفتيندامناما

الآفاق،كلفيالمشغةالشمس-

الشاء.عظمتهامنالشجاعالنصيريكتسبوالتي

الثاني:البندآخرفيويقول

..قلبيجرحكاروحىيجرحنصلككاد-

الأحرار.سيدكنففيوجودهالولا

الكَيلك!ن،نسبِتافييعذالذيالأمير-

والإقتدار.والمكرمالجودفيبالبرامكةهوأشبهومن

الثاك:البندآخرفيويقول

محمد.وطباععليباخلاقمحبدينفيحسافهيتحلىالذيالأمير-

السابع:بدايةفيويقول

بنسبك.جميعأالملْوكويفخر،بحسبككلهاالدنياتفخرمنيا-

..كالسيفالقاطع،!دالشمسالساطعأيها-

لقبك.-الأمراءدون-والحسمسم!ثلامناتخذتلذا

التامح:وبدايةالثامنآخرفيويقول

،الإسلامنصرةفيالرسولناثبيا-

الزمانناْسح)حسانكبفضلهأنذا

..لأننيغنماإحسانكفيأرى-

.الزماناحسان)حسانكبعدأظل

..النظمعندوحدهمايسعفاننيوخاطريطيعيكان)ن-

زطنهوبرهانحجتسخننظممرنجتمنخاطرودللجعجزكههرجد-
زماتاعانمجلىتولحرمدحجزكانظميخت!نوحجتمنبرحان

منتواماخلاقر!ضونرمداحمننوامفنذكهالعرشملكداند

بدومعينبارتراكاربهمهوابزدبلددينرووردنونكاربودتاهـمر

بدبزبناتجالمركبقولحر،برمركباقبالزتوهتجوهرتا

بدنكبنطكانكئترىلحرنوراىملكافكثنرىنوانكنتمرتاهثت

-.83-
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..للزمانبرهاناَمهأقدًبما

..الظمعندفبرهافى-

.الزمانعظماءمجلسفيمدحكيعدولا

إليك،المشتاقانيلبعلمالعرشملكوان-

.الزمانمدىلأخلاقكالشاكر،لكحالما

500

الدهر،دامماالدينشئونَأمرُكليرغ-

أمر.كلفيالمعينلكوليكن،اللهولينصرك

،الإقبالمنمركَبجوهركداموما-

العمر.طولعتبتكعلىأدَعئالإقبالجوادفليكن

..)صبعكفيالملكخاتمداموما-

الملك.نتمالفصْرأيكفليكن

!ر
)ساعيلالأميررثاسةالىأشعارهفييثيرمادائماالمعزىأنبالملاحظةوجدير

جملتهفيوهذا..الإسلامونمرةالبشرخيردينبإحياءالمتعلًقةومهمتهالدينية

الباطنيةكسائرأتباع-يقومكانالكَيلكيعيلاسماكالأميىشخصحياةمعيتناسب

والتصذيعنها،والدفاعالقلاععلوالمحافظة،الدعوةبمهئة-العهدذلكفي

للمعارضين.

عصرحتىالتاريخهذامنذالإسماعيليةسيطرةتحتقهستانقلاعوظلت

6عمأي،قهشانمحتشممنصورابيبنالرحيمعبدالدينناعر or-..عم

وقضىالفلاعهذهعلىسيطرقدهولاكوخانأنورغم..لهولاكوخانخضوعه

عددزالوما،يندئروالمقهشاناسماعييةفإنالبلادتلكفيالإسماعيليةقوةعل

بدقةشخصتتبعَّولو.الولايةهذهمنالعامرةالأجزاءفيالآنالىيعيشمنهم

!ع،؟3؟-
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تتعلقمعلوماتعلىلحصل.ويزد.وكرمانوسيستانلخراسانالمحليالاريخَ

إسماعيلالأميرعهدمنالإِسماعيليةبدعاةترتبطوأخبارورعيتهمقهستانبرؤساء

بإِلقاءهناالبهيرةعنايتنابذلناولقد.الرحيمعبدالدينناصرعهدحتىكَيلكي

من(كثربذلكوعنينا.الكبير.الشاعرالمعزيممدوحيمنواحدحياةعلىالضوء

.سواه

كا

!د..+"اك!ع!اك+!سس

!!Lأ

ص!تب!ق

أين
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(؟)الثانيالملحق1296"

باللّهدشر!سملاالخليفةوزيرالىسنجرالدينمعزالسلطانرسالة

هـ(527عامرمضانمنتصففي)

!!مقدمة(

الحواشىبعضإضافةمعالأهميةبالغةِالرسالةِهذهمتنهناننقلأنرأينا

معزالسلطانعهدفيالرسميةالحكوميةالوثائقإحدىباعتبارهاوالتوضيحات

ينبروأنالحظحسنلمنوإنه.السلجوقيملكث!اهبنسنجرالحارثأبيالدين

التيالرسميةالمراسلاتمنمجموعةضمنويُدرج،الأحداثيدمنمنهاقسم

تبقىأنأيضأالحظحسنلمنوإنه.الأقدمينإيرانسلاطيندواوينعنصدرت

أمثالباْكلاقدامىكبارمنعددمؤلفاتبفضلأيدينافيالمجموعةهذهمننسخة

رئيى..الجوينيببديعالمعروفالكاتبأحمدبنعليالدينمنتجبالأتابك

الوطواطمحمدبنمحمدالدينرشيدوخواجه،سنجرالسلطانرسائلديوان

..الجبليالواسععبدوخواجه،مث!اهِنالخوارزرسائلديوانرئيى..البلخي

الدينعلاءوالأتابكنيمروز،ملكخلفبننمرالفضلأبيالدينتاجكاتب

وكُتَاب،جهانكَشاكتابومؤلفالعربيالعراقحاكم..الجوينيملكعطا

جمعيةبمكبةالموجودينالعراقسلاجقةوبعض،انخرينالغزنويةملوكديوان

العلمية.ليننجراد

ظِله-ًدُم-القزوينيخانمحمدميرزاالسيدالعظيمالعلاَمةقمولقد

هـ.1327عامولرخرداد،155-134عى9،01العددان،الرابعةالنة-دكاريامجلة(1)
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منهانسخةوارسلت،)يراندولةنفقةعلى-الأخيرةالآونةفي-المجمرعةبتصوير

الوطنية.المكتبةإلى

فيالتاريخيةللأوضاعموجزأنوردأناللازممننرىالرسالةهذهنقلوقبل

وأن،الخليفةوزيرإلىالرسالةهذهسنجرفيهاأرسلالتيالفترةفيالغربية)يران

محتواها.فهمعليناليسهل،إرسالهاالىدعتالتيالظروفنبين

الأخ-ملكشاهبنمحمدبنمحمودالقاسمأبوالدينمغيثالسلطانمات

وتبل.همدانمدينةفيهـ،525عممنشوالفي-سنجرللسلطانالأصغر

المؤامراتحياكةيجيدالذيالظالموزيرُهقمالموتمرضبراثنبينوقوعه

-ينيزَكردلاأباديأنسالقاسمأباالدينقوامخواجهبهونعنى-والدساش

ولما.منهمنفسهعلىخوفأقتلهمالىعَمَدأو،وأعيانهاالدولةأمراءمنعددبحبس

.الوزارةفيالمذكورينيزَكردلابقيللبلاد،سلطانأداودابنهواختيرمحمودمات

حمايةفيليكون..الريإلىويلجأأموالهيحمل-أنقصيرةفترةبعد-لًضفلكنه

ويحميه.خاصةرعايةيمنحهكانالذيسنجر

الغربيالقسمعلىوسيطرالسلطنةعرضعلىمحمودبنداودجلسأنوبعد

محمدبنمسعودعمهقَدمِ،لأبيهمِلكأكانتالتيبايجانآذرالىبالإضافة)يرانمن

فيعمهوحاصرعجلعلهمدانداودوغادر.عليهاواستولىتبريزالىجرجانمن

عممنمحرمفي)أخيهوابنالعمبينالصلحتئمعديدةصداماتوبعدتبريز.

السلطانمنصبواحتلالالسلطنةفكرةعناحدهايتازرراندون62ءهـ(

.محمود

ليُجريبغدادخليفةبالتهالمسترشدالىهرسولومسعودداودمنكلوأرسل

للسلطانمتروكالخطبةأمربأنرسوليهماالخليفةوأخبر.العراقفيباسمهالخطبة

الامنهوطلب،بالأمرسنجرالسلطانأخطرثم.إليهالرجوعمنهماوطلبسنجر

يأ)هوباسمهيجريهاأنعليهوأن،منهماأيباسمالخطبةتجريبأنيسمح

.(سنجر
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حاكمسلجوقشاهأي-محمدللسلطانالثانينبِإلاتركالآونةتلكوفي

أخوهيصلأنوقبل.الساتيتراجةأتابكهيرافقه،بغدادإلىفارس-فارسولاية

الضيافة.بكرموحَظيَفيهانزلتدهوكان..الخلافةدارالىمسعود

الى(الموصلأتابكزنكَيالدينعاد)برفقةمسعودالسلطانوعلوقد

وسلجوقضاهالخليفةجندوتمكَن.قصيرةبمدةبهاسلجوتثاهحلولبعدبغداد

عمهبتحركوعلمالهزيمةخبرمسعودوسمع،الموكلأتابكهزيمةمنوقراجة

يطلبالخليفةإلىولجأ،الاضطرابفعراهالعراقإلىخراسانمنسنجراللطان

اعترفلكنهطل!الخليفةيجبولم.العراقفتحيعتزمالذيسنجرلقمعمعونته

يبقىوأن،لعهدهوليأسلجوقثاهمنيجعلأنعليهواثترط،ثرةاتقاءبسلطنته

.هـ(526سنةالأولىجمادىفيوذلك)الخليفةنائبحكمتحتالعراق

القاسمأبوالدينمغيثالسلطانأي)أخيهابنموتخبرسنجرسمعولما

يجعلأنمعتزمأ،كبيرجيشرأسعلىالعراقإلىخراسانترك(محمدبنمحمود

ملازمأهًمعكفالةفيكانالدي،(طغرل)الآخرلأخيهمحمودبعدالسلطنة

.داودأخيهوابنَ..وسلجوثاهمسعودأأخويهئحفعلهوأن،لركابه

وسلجوثاهلمسعودحليفأيكونأنالخليفةقررهمدانإلىسنجروصلفلما

نتجةذلكترروقد.سنجرلصذو)ياهميارعوأن،الساتيقراجةوالأتابك

لأسباب-ينيزَكردلاالقاسمأبي-خواجهالعراقفيوربيبهسنجرعلىغضبه

.عديدة

هَلْبَقوقراجةوسلجوقشاهمسعودأأوفد،اعتزمهماالخليفةينفذولكي

بأعوانهيلحقأنوقئر،العراقفيالخطبةمناسمهوحذف،سنجرلمواجهة

اقتربواولما.طائلدونكرمانشاهفيللخليفةالأعوانانتظاروطال.بعدفيمانجفسه

محمدوأتسزخوارزمثاهبنطغرلبرفقته،وكانسنجرجندواجهوا..دينورمن

،للقتالوقراجةوسلجوقشاهمسعودواضطر.الجيث!قادةمنوعددقماجوالأميى

لمرع35-
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ووقع،لدينورالتابعةتثَكناينجفيسنجرجندأمممنكرةهزيمةمهُدنجمزُهو

مسعودأاستدعىشخصأسنجروأرسلسنجر.أمرعلبناءل!ُقفالأسرفيتراجة

ليحكمهاكَنجةإلىأعادهثم،ونصحهبلومهواكتفى،نرارهبعدإليهوأحضره

بصفةالنهروراءوماخراسانسلطنةفيلعهدهوليأطغرلَواختار.عهدهكسابق

سمععندماخراسانالىبالذهابلًجعثم.العراقعلىسلطانأوعئه،رسمة

عمالآخرةجمادىوفي.العصي!انرايةرفعقد-سمرقندصاحب-خانأحمدأن

وأسند،محمدأخيهمنبدلأهمدانفيالسلطنةعرشعلىطغردهـجلس526

بناء-السابقمحمدأخيهوزير-الدرثزينيالقاسمأبيللخواجهالوزارةمنصب

سنجر.أمرعلى

وقَلمِ،"طغرل"على"محمدبنداودُ"ثارcخراسانإلىسنجرعودةوبعد

غرةفيوذلك،يليأحمدسنقرآقأتابكهوبرفقتههمدانإلىوآذربايجانكَنجهمن

إلىوأتابِكُههوفاضطر،قتالدوناوقًرفتجندهأنغيرهـ.526عمرمضان

عممنالقعدةذيأوائلفيبغدادوبلغا.بهوالاحتماءبغدادلخليفةاللجوء

هـ.526

أخيهابنهزيمةخبرعهسمابعدالخلافةدارإلىكَنجةمسعودالسلطانوغادر

مظاهربكلباستقبالهأمرهالخليفةفأصدرهـ،527عاممنصفرفيودخلها،داود

ارتياحهعدمنتيجة،والدركَزينيوطغرلبسنجرعابىءغير،والاحترامال!كريم

باسمالخطبةتكونبأنأمرهالخليفةأصدركما.العراقحدودعلىلوجودهم

آذربيجانإلىجنودهمعوأوفدهما.بعدهمنداوداسمُيأتيأنعلى،مسعود

الثانيربيعفي)كليةعهاوإبعادهمالجهاتهذهمنلطغرلالموالينلطردوكَنجه

أنوثروانالدينضرفالخواجةهوآنذاكالخيفةوزيروكان.هـ(527عممن

الكاشاني.فينيخالدبن

عهدولي..طغرللطردجث!رأسعلىهمدانإلىمسعودقَدمِفترةوبعد

تفريقفيهـأفلح527عمرجبمنعرالثامنوفي.ونائبهسنجرالسلطان
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الىهمدانتركالمقاومةعنبعجزهطغرلأحىولما.همدانمنالقريبينالجنود

مسعودالسلطاندخلشعبانشهروفي.وأصفهانوتمالريطريقسالكأفارس

محلحلًأنهأي..والجبلالعراقفيباسمهالسلطةخطبةوأجريت،همدانأ

أخيه.وراءفارسالىبالذهابسارعثم،محمودالدينمغيثالسلطان

الىجنودُهينضمأنهـخث!ية527عممنرمضانفيالريالىطغرلوعاد

الخواجهوزيرهعلىغضب،المدينةتلكيبلغأنوقبل.وحيدأفيصبحمسعود،

.العامنفسمنرمضانشهرفيفئشقه،ينيزَكردلاالقاسمأبي

A**

منرمضانمنتصففيالمسترشدللخليفةسنجرالسلطانخطافيكُتِبوقد

الدينشرفهوآنذاكالخليفةوزيروكان.خراسانمنوارسلهـ،527عم

الدينشرفلخواجهخلفأالمسترشدعينهالذيشبىاالنقباء!ادنقيب

..رخَالابيعرفيالعراقإلىوداودمسعودعودةبعد،سانىبن(نوثروان

تقريباً.أشهربستةالعراقإلىسنجرخطابوصولقبلأي

إلىسنجرطرفمنارسلأنهيفهم،ومضمونهالخطابتاريخوبملاحظة

وأن-المسترشدبحمايةينعموكان-مسعوديدعلىطغرلهزيمة)بانالخليفة

حيأ.زالماكانينيالدركَز

التيالاتهاماتدفعفيرغبتههوإرسالهمنسنجرأهدافأحدوكان

أنه:فيالاتهاماتوتتلخص.بلاطهورجالالخليفةبهألصقها

وسايرهم.وهادنهمالإِسماعيليةالملاحدةمعصلحاعقد)أ(

.العربملكالمزيديصدقةبندبيسعلىحمايتهفرض)ب(

..محلّهليحلالعتاسآلمنآخرَواختيارالمسترشدخلافةانهاءفيرًكف()ص

للمسترشد.ذمهإلىةفاضِإلاب

..الخلافةدارتجاهالجائرةينيزَكردلاالقاسمأبيخواجهتصرفاتعنتغاضى)د(

طهـفئ437-
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سنجر.السلطانباسمالتصرفاتبهذهيقومينيزَكردلاوكان

خدماتهوسابق،سنجرنيةحُسنِإثباتالخطابأهدافمنكانكما

أفرادبينالفتنةوتقويةةقرُفلاإيقاعهعلىالخليفةولوم،مالسِإلاوللخلافةالجليلة

الخليفةوتهديد،جهةمنطغرلعهدلولايةمعارضتهوعل،السلجوقيةالأسرة

.أخرىجهةمنالاتْهاماتتركإلىودعوتهما،معأووزيره

التيالمفيدةالتاريخيةالموضوعاتمنبعلاـه!لمتشتوص

فيهاتحذثفقد.وفتوحاتهوحروبهمنزلتهسابقعنحديثهاثناءالسلطانساقها

ذكرهاورد،للغايةهامتيننقطتينفيهاوأورد،للإسماعيليةمعاملتهطريقةعن

..الهامةالتواريخكتبمنقليلعددفي

السلطانذكرهفقد؟(أحمد)وهوالإِسلاميسنجراسمإثبات:أولاهما

ابنهتوفيهـحين489عمفيعليهأطلقهقدملكشاهيكونانبدولا.عراحة

.()أحمدعهدهوَوَلمَبا!بر

فييعترففهو،ةَّيلكوالكتابةللقراءةسنجرمعرفةععتأكيد:وثانيتهما

الأهميةمنكبيرةدرجةعلىموضوعوهذا..بأمئتهصريحأاعترافأالرسالةهذه

الأدبمشجعيأكبرمنأنهعلىإليهيُنظَر،الأنعظيمبسلطانيتصللأنه

و)غداقه،اليهالشعراءوتقريبهللثمعرحبهعنالحكاياتوتروي،الفارسى

بها.والناظمينالفارسيةباللغةالمتحذثينكبارعلالهبات

العديدفيبالتصحيحالامكانَرْدَققُمناوقد،بالأخطاءحافلالرسالةومتن

فيالواردةالموضوعاتلتجليةالحاشيةفيالاِلضاحاتبعضوأضفنا،المواضعمن

المتن.

عه55
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الخلانةداريروزالىالسلطانيالأعلىالديوانعن

انشاءمن

2)الملكمنتجبالدينمؤيد

وخمسمائاجوعشرينسبعسنةرمضانبتاريخ)

مآثرهوأن،عليوعُرضتوصلتنيقدرسالتهأنيعرففلانأالصاحب)ن

وتذكرُ،لناوصداقتهموالاتهوصدقِللدولةحئهعنتنبىءوالتيعذَدهاالتي

نأيدركوهو.تجاهلهايمكنولاى!نتلاأموز..اجلنامنبهقاموماعليناحقوقه

كلفيبنصحهالئقةكلنثقواننا،مرموقةومنزلته،معمورالدولةفيمكانه

المواتفتعكسالتيكراماتهوصواب،طينتهونقاءلهجتهبصدقونؤمن،الأفور

يمنبهايقترنالتيالكراماتتلك..أنوارَهااللةأعلىالمسترشديةالنبويةالمقذسة

فلها.لطالفصولهذهأمليناوتد.اللهباركها..وبركاتهمالمسلمين

لحقيقةكشفهورأينا،للجانبينفلانمهاقدًالتيالنصيحةعلىوقفناوقد

المواقفتجاهوعواطفمكارممنييقبماالأثرافعليهوصدقبهأمروما،الحال!3!ه

.رأيناهمالدينافعظماقتدارها،اللهضاعفالمقذَسة

تعالىاللهبحمد-ليبالنسبةكانتاللهالطاف)نبقولناعليه)جابتناونبدأ

ذلكمنالمكىعلاو،الدينوفتجبالملكبمؤيدالملفبالجوينىالكانباحمدبنعلىالأنابك(1)

علاءجدخالوهوشجر.باُتكبنْ(الملكعنتجبالدينمؤيد)الرصالةهذهعوانفيجا.كما

الكتبة.عتبةباصمثآتمجموعةلناخففوقد،جهانكثاعاحبالجوينىملكعطاالدين

للوقوت(167-156)عىالقزوينيخانعمدميىزامقالاتمنالثانيالجزءالىالرجوعيمكن

الكتة.عتبةعنالمعلوماتولمعرفة،اخبارهعل
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واستمر..عمريمنالثالئةفيكنتأنوأيامطفولتيمنذمستمرتزايدفي-ومنته

وتمهيده-برحمتهاللههدَفغت-السلطانوالدنااهتماموبفضل.انقطاعدونليعونه

الأعيانانَمَدَخو،الفسيحةالولاياتإليناآلت،عليناالعطفوإسباغهلناالأمر

الفتحوتقاليدالملكرسوموتعفمنا،كرمهكنففيوتربينا،الأعوانومشاهير

وآدابهما.

واختمثنا،الربانيةالعظمةبفضل-عياكُتباقدوالتوفيقالنجاحكانوئا

فيلإِخواتناشركاءكنافقد؟عهدهبعدالرفيعةبالمنزلةذِكرهوجلتعالىالله

ونعمةومالملكمنعهودهمفينالوهماكلوفي،ونفوذهموحكمهمفتوحاقهم

كا-وكنا.والجنودوالأموالبالأرواحمنهمكلأدُمنكنابل..واسعةوسلطنة

الركنللدولةوكنا،الملكبيتوأهلإخوتنابينالعقدواسطة-العالمأهليعرف

الركين.

والعهودبالمناشير-تديمعهدمنذ-والخلافةالنبوةأصةخصئتناولقد

تستحفهماالأسرةلهذهانمَذقو،والمظاهرةوالمساندةوالتث!ريفوالتكريموالألوية

بطردوقمنا،بغدادإلىوالدينالدنياغياثأخينامعقدِمناواعد.خدماتمن

ويريدان،والتطاولالعدوانيزمعانوكانا،إيازوطردبركيارقالسعيدالسلطان

،وهزمناها)؟(جيوشهماوهاجمنا،المستظهراخيهمكانالحسنأبيالأميرإحلال

المتظهرخلافةبدابةفيهجرية489!نةشرالمنالثامنفيمرةاولبغدادإلىشجراللطانجاء(9)

4عاممحرم15فيالمتظهرولجوسالمقدي)وفاة AY)عادبركيارقأخيهسلطنةإبانوذلكهـ(

اخيههـمع494عامالحجةذيمنوالعئرينالاجفيالثانيةالمرةفيوجاء.(265صالكاتب

فيشجرولثرسنجر.إلىولجوئهبركيارقيدعلهزيمتهبعدمحمدالدينغياثاللطانالآخر

محمد(اخيهعلىانتمرالذي)بركيارققدمالتاريخهذاوفي.اثافيةسَفرتهالىهذهرمالته

..لأمرهاالخليفة)،ضاعهدفهماوكان،تحالفاأنبعدبغدادالى(محمدامراءاحداياز)وبرفقته

..محمدأوبركيارقباسمفيجعلهاصباحكلوآذربايجانالعراقبغئرخطبةالمستظهرالخليفةكانإذ

أن-يخالتراركتبفييزدلمن)و-الرسالةمتنمنوففهم.الآخرعلأحدهماانتمارعلبناء

الخليفة.مكان..الخليفةاخيالمقتديبنالحنأبيالأمير)حلالإلىمتجهةكانتاللة

وا!شفبل،وامطإلىالمريضاللطانهذابركيارقأتاعنقلبغدادإلىوعمدسنجروصلوحين

تكونبانالوزارةديوانفيأمرهواعدربيدهاللواءلهاوعقدعليهماوخلع،وسنجرمحمدأالخليفة

.وخراسانالعراقالىاعزازبكلوثئعهما،محمدباسمالخطبة
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والتكريمالحافلوالإِستقبالالنبيلةبالعواطفالمسترشدجانبمنوحظينا

قذَمناوقد.ال!ثريففكرةإلىطريقَهاوالتصؤراتالأوهامتعرفأنقبل..البالغ

كللطاعتهوأخضعنا،العظيمباسمهوقاتلنا،صالخِإلاوالطاعةنروضله

الصينحدودحتىالولاياتمنوغيرهاالتركستانىِفوالجبابرةوالسلاط!ووالملوك

وجعلنا،عظيمةبغزواتوقمنا،وسومناتقندهاروحدودومأجوحياجوجوسد

وثوابه.ثنائهمنالأونرالنصيبعلىوحصلنا،للسباعطعامأالكافْارملاي!ووعن

دينهبصحةواعترفنا،الولاياتجميعفيالشريفباسمهوالسكَةالخطبةوجعلنا

هذاعننحدولم،وأسلافنابآبائناذلكفيواقتدينا.بهافأقرواعقيدتهوطهارة

ضالأ.مارقأالطريقهذاغيرعلىسارمنكلواعتبرنا،واحدةلحظةالسبيل

شرفكانوقد.نقصدهمالكلالأساسباعتارهاالديباجةبهذهبدأنالقد

الحقيقيةعلووقف،طرقناهموضوعكلحولكلامناإلىواستمعلديا(1االدين

والحلمبالعهدوالوفاءالصدقدَيْدَنناوأن،ثائبةتثوبهلاكلامناأنوعرف

منهنلصفلاشخصوفاءفينطهحت!حأنناغير.الحقوقورعايةالجادوالعمل

العاطفةبذورونبذر،طريقأفيهلنانجدفلامكانعلىونعتمد،الجفاءسوف

عنونتغاضىاعتدناهمانهجر.إحساننا.وسابقةحقوقناتقَذَرفلاةقفمَن!لاو

الصبرمنيتحملأنيمكنهلافالقلب..الغصصنتجرعأنمِمكننالاإذ..طباعنا

البشرية.الأوصافعليهتنطبقلامايقئلأنيمكنهولا،طاقتهيافوقما

حضرةفيكانواماإذا-والتدبيرالرأيوأهلوالمجرَبينالعظماءعلىإذ

ويعرفوا،ونهاياتهاعواقبهاويدركوا،الأمورأغوارفييغوصواأن-والملوكالخلافاء

يستحقعظيمايوقرواولمأمرأأغفلواإذالأنهم؟ومراتبهمالدولأربابقدر

الفتنةعقةوكانوا،والآلامالفرقةفيوتمببوا،التفكيرأساءوافقد.التوقير.

بهدفالشروروإئارةالبينذاتإفسادعلىوالرعاعالمفلةوحثوا!والإِضطراب

وزيرالكاضانيخالدبنأنوثروانالدينضرفيقصدولعله،هذا(الدين)ضرفهومننعرفلا(1،

الابق.الخليفة

!ى1-
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يبح

منالدنيامُلكأخذناأنناالقولذلكومصداق.العاليةالرتبذويمراتببلوغ

اللواءوملكنا.واستحقاقجدارةعنوورثناهوبلغناه،عظمتجلتالدنيااله

وأدام،منهمالراحلنعلىاللهرضوان..وجدهالمؤمنينأميروالدِلَبِقمنوالعهد

(2).الباقينسلطان

برحمته،بأمنناينعمونالعالمينوجعل،لطاعتناالعالمكلاللهُرًخسواليوم

واتًع،قِسماوالكافرينالمسلمينديارمنداركلفيامتلكناوقد.عناوينوبون

ثم،اللهحرسهاوالمدينةومكةالخلافةبدارفبدأنا،وسلطانناولايتنا)بانمُلكنا

،يوممروكلما.وقبائلهمواليمنالعربودياروالهندوالرومالنهروراءوماغزنين

ولايتناعلىًنَمو،ةعَنَملاوالقوةبزيادةدولتناعلى-وكرمهبففله-جلالهجلًاللةنَم

بالعبوديةوإقرارأتواضعأالتوفيقمعوازددنا.والوفرةبالكثرةوأوامرناوجندناومالنا

.الرايمايعةفيوغاليناذكرهجلاللهنعمعلىشكرنامنوأكثرنا،والاحتياج

تَقحوتدوالآن.ذلكعلىمطلعواللة..الأحوالكلفينيتناعدقتوقد

بحمدخسناالأياممعومققداتنانواياناتزداد(2)ايشالرأسواشتعلالشيخوخة

والعصمةوالفضلوالاعتمادوالحزنوالروروالرالخيرفيمعنافهو..الله

والكفاية.

نفوسنامنوطردنا،الرعاياوسائرالملمينخيرعلىدائئماحرصنالقد

الخبْرعنبعيدأونأينا،والعدوانالظلمونزعاتالذميمةالأفكاركلًوعقيدتنا

والفراعنة،الجبابرةيفعلهعاأنفسناانُصو،تعالىاللهخلقعلىوالتطاولوالتكئر

هـ-467عامضبان13)المترضدجدالمقديعهدفيسنجريغلهكانالذيالمنمبنعرتلا(1)

تجلقالوقد.باللراهالمقديضصهحينهـ(477عامفجر)ولدطفوله)بانهـ(487محرم51

كماويبدو.لويةوالأوالعهودباناضير-القدمفذ-يختفانكاناوالمظهريالمقديأنأيفاْذلك

ميةفيكانأنهبدولا)اثاثةصفيالحلةالىمخرارولقدملكا.أنالرسالةهذهفيسياتي

يخضعونكانراالذينالمزيديينالأمراءمملكةهيوالحلة.(اللاجقةعادةسكماالأتابكةأحد

وانجهالمزيديدبيىبنفمررالدولةبهاهع!ديفيشجرفيهاعاضوقد.ال!لجوقيلل!لطان

عدتة.الدولةسيف

الئيخوخةصالنهذاعليطلقأنالعجبومن.مةخمينآنذاكنجررْمغكان(2)

والثب.
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الفاصلالترفعحجابورفعنا،اليناالحاجاتأصحابوصولطريقوسفلنا

أنفسناواعتبرنا،والرعاياوالحشموالأصفياءالأولياء-)مكانناقدروواسينا-،بيننا

فيوكنوزهاالدنياأموالكلمننصيبناأنعنافالمعلوم...ضعفاءمذنبينعبيدأ

ورداء.رغيفينيتجاوزلاالواحداليوم

قدوسلاطينهالعالمملوكوسائروأخوالنامناوأعماوجذناأباناأنلنعرفو)نا

أسلافناةَنسوعلىلمعتقدونبهذاوإنا..لتهالائلكولاجمعوهماكلًتركوا

العباسآلونطيع،يقتدونبهموعنالأئمةونوفرالإمامةاسةنعطم..لساثرون

وامتزجتالولاءهذاواختلط،ذلكعلىنشأنافقد..أجمعينعليهماللهرضوان

ولحمنا.بدمناالموذةتلك

المساعداتُوتُقعً،الظنبناويساءُغرباء،أنناعلىالينايُنظركانولما

الوفيرةالأموالُوتُنفق،معاداتنامنليتمكنموالينامنومولىمماليكنامنلمملوك

بيوتوهدم،أرجائهامنالأمانوسلب،الاشلامبلادفيالفتنةبابلفتح

فينفوذهالها،معروفةجماعةاليهااللجوءتمًالتيوالجماعة...فيها)2(المسلمين

ىثُختممنشرذمةفلوأن.ورسميأشرعيأمطاعةنافذةواوامرها،الممالكمنكثير

.؟يتظرمنهمعودطفأي،والفرقةالثقاقعلىوعاشوا،مامكانالىوابئآثامُهم

بعنايتهاللةويمدنا،نصرناريحُوتهمب،انُسمشوتشرقراياتُناتخفقوعندما

وأنصارالدولةوأركانالطوائفوملوكالأقاليمسلاطينبظلناويستظلوتأييده

.والصمود؟الثباتيكونفلمن،والتجربةالخبرةوأهلالإسلامبيضةوحماةالملة

العراقملكواضطربمحمودابنحادثةوقعتعندماأنهعجبنايثيرومما

قراجةارسلوفجأة،الفسادو)صلاحكلُملاأمورلترتيبالبلادتلكإلىانهًجوت

سلاطينعدةلراياتناتصذىولقد.ومحاربتنا)2(لمعارضتناالمفسدينمنوجماعة

بالتالي.المفىتماموعدمالعبارةبترفيتبب،المتنفينقصهنا(1)

تراجةأرسلقدالخليفة)نيقولأنيريدذسنجر،واضحورائهامنالهدفلكنالجملةتراءةتصب(2)

=خانومحمدوقدرخانحثيوالأميرليركيارقجرىمايتذكرانلهالأفضلمنوكان..لمحاربته
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وقدرخانحبثيىدادوالأميربوكيارقالسعيدالسلطانأمثالوخاقاناتوملوك

وملكالعراقجيوشرأسعلىمحمودوابنغزنينوسلطانخانومحمد

حاقوماالقومهؤلاءلكلحدثوما،بخوارزمفعلناهمافانظر..التركستان

ةج!لماليومآلتلمن.بهماللهفعلماذاوانظرلها،حصرلاالتيبجيوشهم

ديوا!أبَنؤابالاذ؟يحكمهاالذيمن؟أيديهمفيكانتالتيوممالكهمولاياتهم

يحكمونها؟هلاّمعو

نراسحخمةبعدعلىمواكبناوباتت،المفسدةالجماعةتلكعوقبتوحين

بالهجومذذِإلاتنتظروأخذت،مخالبهالهاحمرلاالتيجيوشُناوأعدًت،بغدادمن

حِلمنا؟غلبنا..آلامهاولتعويض،بهاحاقمالقاءللانتقامالولايةتلكعلى

مْا!مجاملهَوعدنا،غيظناوكتمناغضبناوكبحنا،بإِمِمانناالشيطاننزغاتوقهرنا

منأبدياهماوأذ،المننوجسيمالأمورعظائممنالمجاملةهذهأنندركونحن

.واجبأ)؟(أمرأكانواحتراموإجلالشفقة

مشاورتنامنهمنرجوكنا.توقعنابغيرماالبالغولطفناالزائدانُفطعقوبلوقد!3ه!ي

كلمةالأنساباد!القاسمأبيالخواجهَعنتصدرعندماإلياوالكتابة،يفعلونفيما

لهونسلسرالخليفةطاعةفيونكونالأمرنتداركحتى..بناالظنسوءيبديأو

قيادنا.

نأدون،مصالحهمورعايةالمسلمينشئونوضبطالخروجقررناأنناكما

غزوواعتزما.بالولاياتيلحقخرابأوبريئةلدماءإراقهَأوفتنةهناكتكون

يصدقأنويجب.الملاحدةقهرعلىانفًمصو،والهندالتركوبلادوالفرنجالروم

مايتذكرأنلهالأفصلمنكان..جميعاْاومِزُهفقد،محمدبنمحمودشجرأخيوابنغزنينوملك=

فعلتط.علىيُقدِمفلاحدث

الآحرةجمادىفيلديورالتابمةانكتبنجفيوسلجود15ممودنجدعلصجرانتمارإلىإشارة(1)

خادأحمدعصيانلإنهاءالهروراءماإلىوعودتهبغدادمناقترابهإلىوإشارةهـ.526عام

لخمه،واحترامهالخليفةلمقاممراعاتهإلىعودتهعجريعزوالخطابهذاوفي.سمرتدعاحب

عظيمة.تبذلكويحمله
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نمىولقد.حقوهذا..اللهبعون..الحقدينأعداءلنقهرجانبنامنالعزمهذا

(؟)الملاحدةانَفأأننا-الافتراءسبيلعلى-يقولالبعضأنأيضأسمعناالى

فيخدمناوأثرألْرناويتناسون،هدفهميحفقبمايتحذثونهذابقولهموالمغرضون

قط.يحدثلميقولونهماأنويجهلون،قهرهم

والأميربركيارقالسلطانشقيقناضدخضناهايَلابوزجان)2(معركة:أولأض!3!ه

مجنبلم،ملحدألفثلاثونفيهاثارك،مشهورةمعركة..التونتاقحبثىداد

.مهَتيقبسيوفُناوالتهمت،ثلاثمائةمنأكثرمنهم

214ص3)ححهاي!!تاريخفيالجوينيملكعطايقول( - 2 ir):

قهتانالىجرربارسالفبدأعةالجاقلكأمريتداركأنأرادشجرلللطانكلُملااستقرحين"

لظ!او..اللطانيقليفلمالصلحلطلبالُسُرالصباحالحىواريعل.صنواتعذةوعاداهم

خنجرأوأرولالولهبر،بالمالخدمهأحدوأغرى،المقرْببناللطانأتباعمنجماعةالماحن!ح

اللطاناسيقظولما.مخمورأهث!ارفالىيأويأنبعدليلاْسريراللطانأمامالأرضفييغرسكي

بانِجفاءأعوانهعلأثار،بميةبراحدالتهمةإلصاقعنعجزولما.الاضطرابتمعْهالخنجرأىور

لللطانالخيرنجغينكنلمأتالوفيها:يقولرسالةيحملرسولاْالمباححنوأرسلالأمر.

ففضْل،اللطانوخاف.الخنةالأرضفيغرمهمنبدلاْ..الاعمصدرهفيالخجرهذالغرسا

لقرارونتيجة.لهمالتمدْيعنالسلطانووقف،التمويهفملوامماهدفهموكان*معهمالمئح

فيأملاكهمخرائنمنديارآلاتثلاثةعلىصصلفقدهوأما.عهدهفيأمرهمارتقىاللطان

.الآنإلىجارياْالتقليدهذازالوما،العابرينمنضريبةلياخذواكردكرهلهموخصص،قومى

اطلاعيمنأدركتوتد.إياهمومدحهلهماستمالتهتؤكدئةسنجرمناضيرعذةمكتتهمفيرأيتوقد

بالراحةنعمواأنهملالقروخلاعة.موقفهوسلامةوتغافلهال!لطانإغفاءمدىوهلةلأولعليها

لأبيالتواريخزبدةمنتتقىكماالموتإحاعييةمعمنحرصلحوثروط"عهدهفيوالرفاهية

.حربوآلاتأسلحةي!شرواالآثانياً:.جديدةتلاعاْثيدوا(لآ:أولا:هيالكايثىالقامم

وطريعقم.عقيدتهمإلىالاسيدعراألأ:نالثأ

-مهُمجنأخذفقدهمأما.لهمبصداقتهشجرواتهمواالمصالحةهذهالفضلاءالفقهاءدموقد

هـأرسل11oعامصالحجةذيوفي.يومبعديوماًعهدهفيبزوغاْيزداد-الصلحهذابب

أصدروقد.والمواثبقالعهودابراهيمأكدوهناك..للملحطلبأالموتإلىإبراهيمَشحرُال!لطانُ

وبينسنحروبينبيةتئمالذيالصلحبببالخراصانِندمبموجبهاأباحتوىالمشرشدالخليفة

وجحدواألحدواتدخراسانأهلإنألا:الصددهذافيوقال.أميدبزركثوكيايينالزارالرفقاء

."وجدتموهمحيثفاقتلوهم،رسلهوعصوابهمربايات

الرمالة(.هذهس285)صتاقاشونحثيدادالأميرأحوالأنظر:(
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بَرغُش،الجيوشأميرضدهمخاضهاالتي(1)ودرونكطب!معركة:ثانيأ

التي-منور)2(دارضدحربناوفي.الأقلعلىشخصآلافعرةفيهالِتقوقد

وقد.شخصألفيقتلتئم-فرخشاهالدينتاجُجيوشناأميرُالقتالعجلةفيهاأدار

وقمنا.مازندرانوأطرافودهتانجرجانفيالأمورهذهأمثالمنبالعديدقمنا

(3،القلعةوفتحناودامغانبسطامديارفيالملحدينمنالعديدبقتلمرارأ

منوتتلا،خراسانقلاعكلإلىجنودناأرسلناأنناالجميعويعرف.وخربناها31،!

(8).ألفأع!ثرخمسةأوآلافدثرةالملحدين

الملاعين.هؤلاءمنأتباعناوأيدييدناعلىهلكوامنعددحصريمكنولا

المكرأنواعشىالىولجوئهم،والاغتيالالفتكفيالمفسدينهؤلاءاستمرارأنغير

منالأمنوسلبهم،القادةوكبارالأئمةمنعددإهلاكفيوسعيهم،والحيلة

أهاليمنالعديدعلىالليليةالغاراتمهْنشو،المسلمينوتضليلهمالطرقات

السلبوتعفدهم،وباخرزخوافوترىنابادومابيزوزوزنوكوسويهسبزار).(

(1

(r

(4

(0

منقلعةوهي،)دره(أو)درك(لكلمةمخريفانهاويدو،الكلمةتلكوراءمنالهدفئعرفلا

!طبخوبىفرشا15ْبعدعلتقع)!انفيآبادمؤمنمفافاتمنوفقبر،ضنانقلاع

تهتانفيالإحاعيليةقلاعبرع!القائدهاجموقد.الإحاعيليةقلاعمنوكانت،(ميان

.هـ(498عامفيومرةهـ،494عامفيمرة)شجربامرمرتينوطب!

قلاعأالامماعييةيبنيالاْوقىْر،الأمانومنحهممعهمنجرتمالحالثانيةالحملةوبعد

عاميحوادثالأثبر-)بن)لعقافدهمالناسيدعواوالأ،حربيةأسلحةلثرواوالأ،جديدة

ليروالتى،التواريخزبدةمنآنفأفقلناماالتىالثروطنفىهيوهذه.هـ(498هـ-494

رمالته.فياليهاالآخرهوشجر

وهو،نفهاليمجوريانررتعىانهاويبدوضبطها،كيفيةولاالكلمةبذهالمقصوديعرفلا

.(هذهرساتامن281عى)حبئيالأميرحياةعنحديثناأثناءذكرهمرالذي

قهتان.الىالطائفةهذهواحضر،كلسارغالأتابكاتصاربمدالإحاعيليةإلىلجأ)نهوقنا

نفها.دامغانكردكؤتلعةعمومأبالقلعةالمقمود

قهتانتلاعفيهاهاجمالتيالحملةوهي،بالذاتالثايةبرعىحملةإلىفاسثرخجرأنيبدو

cعاموطب! -A I AAالمذبحةانتهاءبعدعييةالإحمامنللكيرضجرالأمانفيهاأعطىوالتي..

هذاكانوقد.المتنفيالمذكورةبالرو!معهموتصالح،بلاطهرجالبعضثورةعلبناه

التواريخ.زبدةوعاحبالأثيرابنيقولكما،لهمبصداقتهصجر)تهامفيمبباْنفهالصلح

=بلاد)حدىاسفزار،مديخةاي()سيزاروالصحح،ضكولاخطأوهذا،الأعلفي)ثيراز(وردت
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المسلمينوعامةالرعاياعرخاتارتفاععنهتستبقد..القوافلوالقتل

ومطالتهم،أيدينابينبالمثولنافيوالتماسهم،ووجهائهاالبلادواعيانوأئمتهم

التالية:بال!ثروط..الكلابلهؤلاءالأمانبمنح

يهتضواوأن،الكبرىالمدنفيينزلراوالأ،قطلعقيدتهمبالدعوةيقومواالأ

.الطرقويؤضنوا،بالرعية

واعتنَوا،مجاوروهمإليهمفرفقد،المسلمينلكلرعبمصدركانواولما

.مهُررضوفسادُهميعئموسوف..كرهأأوطوعأومقالغمذهبهم

بعدأنهذلكعلىودليلناالقرار.هذااتخاذتمحتىوتفاقمالخطربرزوقد

بل.يجدوهاولنالدعوةعلىالقدرةلديهميجدواولم،أحداليهميل!لماتخاذه

فيقيلوما..عنهمانمرفواقدلصفوفهموانضموااليهملجأواممنالكثيرينإن[311

ودواعيه.أسبابهلهنالظهذ

وكان،خراسانفيمنهمأكثرالعراقفيالملحدينأنأحدعلىيخفىولا

مامعشاررا!فميظهرواأنالبلادتلكملوكوعلىالخلافةدارعلىالواجب

تلناه.ماويقولوافعلناهمايفعلواوأن،أظهرناه

واتخذواسنواتمنذوغيىهاوالعراقالشامبلادعلىالفرنجةكفاراستولىلقد

وحانةلخنازيرهممرتعأ-السلامعليهمالأفبياءقِبلةكانالذي-المقدسبيتمن

أموالهمفياومَكحتو،المسلمينعوراتإلىأيديهموامتدت،خمورهملبيع

،(2)وفروجهمودمائهم

..المسلمينبلادفيوالأبخازيك!ثلاراَفكبهقاممانِإف،أخرىجهةومن

هذهبينماتقع،قهتانفيقديمةبلادكلهاالمتنفيالمذكورةالأخرىوالبلاد.المعروفةيتان=

.ويثابورالولاية

،-A:92عامالمقدصبيتوفتحواهـ،490عامالثامصواحلعلالملببيةالفرفجةحملةبدات(1)

شة.وثلألبنبخمسالرسالةهذ.تحريرقبلأي
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..نفوسهمفيمؤلمأثرأييتركلم،ونهبوقتلنكاياتمنالجميعيعرفهمما

اللهغفرممنيعتبرونأم،ورسولهاللهجنبفيمقضرينيعتبرونوهل..كيف؟

ةنَضحمحكمناتحتالتيالمالكوفيالولايةهذهفيالإِسلامثغوركافةإن؟لهم

وعتادعدةمنأرسلناهمابفضلالأمرهذاتحققوقد.وفضلهبحمداللهمنيعة

الألوفألوفمنسنةبعدسنةالديوانينفقهماوبفضل،ومساعداتوقؤات

علىليكونواالمشاهيروالقادةوالأمراءالكبيرالخاقانأعددناوقد،الأهاليلصالح

حدودحتىخوارزمحشمانزًهجو،وطرازوكاشغرالنهروراءماجيوشرأس

نحورفيشوكةجميعأليكونوا..الولاياتوسائروزاولستانوكابلونيمروزالبلغار

..هزيمتهمعلىالمثلبأنفسناوضربنا.الولاياتكافةفيوالمشركينالملاعينهؤلاء

تباعأ.تصلكمالفتحرسائلأنشكولا

تريبعهدومنذ.يومبعديومأالديارتلكفيرقعتهاعسَتتالإِسلامدولةإن

بهسار،كبيرأجيشأزثاهخوارقاد،أشهربضعةفمنذ..فتوحاتعدةتحفقت

أعماقفيوأوغل،المعروف(جند)ثغرقاصدأ-بحمدالله-خوارزممن

أعظممنوقائدالكفارملوكأكبرمنملكمعوتلاقىالأخطاروتحضَل،تركستان

هذافهزم-وففملأمنهلطفأ-والتأييدبالنصرعليهتعالىاللهمنًوتد.توادهم

الغنائممنلهحصرلاما-أمانفي-بلادهإلىونقل،الكفرةمنالكثيروقتلالكانر3،91

(1).الهدايالناو(رسل،والأموالوالسبايا

أرسلناوقد.مؤزرأفتحأحقققد..وأوفدناهعيناهالذيرغ!شاكخانأنكا

منخرجقدكانالذي-الأعور)2(الطاغيةالكانرذلكأنوبئنا،الفتحخطاب

هذاخطابهفيبالغةاهميةاعارهاقدسنجرأنورغم.يخالتاركبفيقطالحربلهذهذكريوجدلا(؟)

بخد.حدودعلالمركينالأتراكمعمعركةباعتبارهاوتائعهايئبتلماحدأفإن

وفياعور.كانفقد؟الخطا()ملوكالقراخطائيينالكورخانِننأحدالأعورالطاغيةبالكانرالمقصود(2)

أيكاضغرعاحبفطرده،أتباعهمنكبيرعددمعكاشغرحدودإلىالكافرهذاتدمهـ،522عام

)إبن.صاحقةهزيمةوهزمه،بلغهالذيالمكانمن-فجراللطانعامل-حنبنخانأحد

.هـ(536عامحوادث-الأثير
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حمرلاجماعةرأسعلالإسلامدياروقصد،سنواتعدةمنذتركستاناقصى

جثهوهُزِم،ونمرهاللهبعونقُتِلقد..القلوبفيالرعبوأوقع،لأنرادها

معركةالجانبينبينودارتكاشغررجاللهتصدىأنبعداودِرثوأفرادهواسرِ

هؤلاءوفسادالكانرذلكثرمنالمسلمونوتخلًصالاسلامنجاوهكذا.عظيمة

الفتحينهذينتحقيقهعلىالعالمينربدتهوالحمد،ةَعَدلاوبالأمنونعموا،الكفرة

هذهفيلناوحققهما،الجديدينالفتحينهذينلايرالذياللهإنه.الخطيرين

ذلك.علىالحمدفله،الديار

منايلقلمأنهوقلنا،الأمرأوضحنافقد،العربملكبدبيى)9(يتعلقوفيما-

نزلناعدمالأتاذلكفعلناوقد.خراسانالىوقَدِمفرحينحعهفيالشفاعةموى

هذادبيسابنهوأحفر،وجهأكملعلىبخدمتناصدقةتمالطفولةعهدفيبالحفة

العونيدلهونمذ،الحاجةوقتإليهنحسنبأنعليناالعهدوأخذلديناوأودعهإلينا

شكوىمسامفاوبلغت،شفاعتناوثلتمسعاناخابوعدما.قصدنااذا

كبارعنهوانفضى،حذهعنالأمرزادولما.فترةبحبسهأمرنا،منهالعزيزالسراي

ولايةنمنحهولم،يريدحيثماليذهبوتسريحهصاحهبإِطلاقأمرنا..الثفعاء

.(2)عليهننعمولم،جندأولا

(1)

(2)

أميرالمزيديدبيىبننصورالدولةباءبنصدقةالدولةسيفبندبيىالعربملكهوالمقصود

سيفأبيهقتلبعدونميبينورحيةالفراتواعالوالأنباروالهيتابمزعلىاستولىالذيالحلة

المترضد.الخيفةمعوالصراعالزاعدائموكان.الدولة

الىوتوخههمدانالىالامغالرثمهـ،516عامفيالمترشديدعلىهزتمهبمدالامالىفردبيى

علوالاستيلاءالخليفةمقاتلةعلمحمداهـحرض519عاموفيفجر.عهدوليمحمدبنطنرل

لدىدبيىوسيطغرلمرضولكن.عليهاواستوليابغدادالىودبيىطغرلوتوجْه.العراق

الىلجأمحمرداللطانهزمهماوحين.همدانالىعودتهمافيمببأكانا..للملحطلبأالخليفة

إلىصجروجاء.بعميانهمحمودأامهْتاو،العراقعلىالإصيلاءعلىوحرعاه،خراسانفيشجر

الىعاد..!يدقالهماعكىعلىبالطاعةلهيدينعمودأوجدفلماهـ،522عامهمدان

مملكة..الحلةالىوإعادتههما!البوأوصاه،لمحمرد()دبيىوترك،الحجةذيفصففيخراسان

وكانت.المترثدعلهـليملحه523عاممنالمحرمفيبغدادالىمعهعمودفاعطحبه،أجداده

الوتت.طوالدلىعلىحمايقاتفرض-آنذاكعموداللطانزوجةوهي-شجراللطان)نجة

=ومرضمحمودزجةماتتوعدما.ولايةاييخحهلمولكه،توعفادسىآئامعنالخليفةوتجاوز
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2ترتكل

وأالعباسآلمنشخصإحلالفيرغبتناعنقيلماأنتعالىاللهويعلم

بزجرأمرناوقد.بشدةونستنكرهبل،نقرهلاوباطللغو..الخلافةفيالعلويين

العزيزةالرايتسرلمو)ذا.وعقيدتنامذهبنانغيَزأنقطنستطيعلالأتا،قائله

فيسائرينآباثناَهَنسعلىنظلفسوف،واحترامناتوقيرنامنالآباءعليهسارماعلى

خلافيقولأنلأحديمكنوهل.البهيرةالعباشةللأسةوموالاتناطاعتناطريق

عصانشقْولم،صدورناهُكتماأبدياوقد،عقيدتناهذه..حقنا؟فيذلك

بغدادفيكلُمللدارأيملكونكانواإخوتيأنومعلوم.قطالخلافةدارعلىالطاعة

يُنفقوكان.ةماقِإلاوالمكثويطيلونداثأإليهايأتونكانواوأنهم،حكمهمإبان

والشحناتالعماللهمويرتب،ألفسبممائةأودينارألفستمائةمرةكلفيعليهم

زكُوي"؟(وبُزنْقُشوبهروزبرسقىوسنقرآثينكَوهرالأمراء3مئال0دائمةبصفة

بمضيخرجونكانواأنهملنعلموإنا.ونفوذهمتحكماتهمعنسمعناممنوغيرهم

جهتنامنلك!ثنفلم،نحنأما.العقاببهمويوتعونالشريعةحرمعنالناس

ال!رايعرفالتيودئاعرنا.لهاتكريمناعننتخلولم،الخلافةعلىعبئأيومأ

الجليلالملكالعزيزالابنحقفيونبديهانظهرهامعروفةمشاعر..قدرهاالعزيز

.بقاءهاللهأطالمسعودالدينعضد

(9)

حقفيوخاصة-وعتمالهاالدولةولاةحقفيالنبويةالأعتابعنيصدرماإن

،والانقيادوالطاعةوالإِمتنانبالشكرجانبنامنيقابل-اللهأعرهموأولادناائنا

يأتيوجعلهمحمودأأغفبمماالحلةعلىواصتولى،العراقالىهمدانمندبيرعاد..اللطان

الىاضطرولذاتيعففلمالخليفةلدىوالماعةالوساطةإلىدبيىولجا.العراقإلىوراءه

.رالضا

وهذ.محتواهاوفهمتراءتهايمكنلابحيثالأعليةالخةفيحدأقصىإلىموثةالجملةهده

سثرنجرانضكولا(يبكرىي!بدوورودوعددبرضىومقركوراناميرانجون):!ورضا

آئينكوهرالدولةصدأي،وبركيارقعمدعهديفينفوذهموقوةالخاتتحكماتإلىبذلك

924)عامممرعهحقأرصلانأبعهدنذبغدادضخةممبمعلكانالذ! t-)خلال

عامالخةمنمنصبعزلالذيبهروزالدينومجاهد.وبركيارقعمدبيندارتالتيالحرب

عاممنالمنصبضغلالذيالبرمفىسقروآقهـ.514عامانمبلهذاأعدثمهـ،512

زكوى.لبرنفىبعدهمنالمنصبدِصأثمهـ،518عامهـحتى516
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حد،أقعىالىوأعزائناأبنائناعلىلنشفقو)نا.وعظمةفخرأأصتناويزيد

فيةطْسَبفهمكليؤتىأنونريد،وإقبالرفعةمنبهينعمونماعيونناويضىء

لدرجةالوفاقويستحكمالالفةأواعربيغنتوثًقونحثان،والمالكلُملا

ونقرجهتهممنبالأنرتاحُوبذلك..ضِرْغُمحاسدبينهميدخلوألا،كبيرة

عينأ.

الفتنةنارتنطفىءأنونود،المقدسةمواقفهمعلىنعترضأنيمكننالاونحن

وكافةوهمنحنلنعيش..غمدهفيالتمرذُسِفُوينامبها،آثرناهمالتيالممالكفي

.والخوفالرهبةعنبعيدين،وراحةأمانفيقاطبةالعالموأهلرعايانا

نأالأ..الحميدةخصالهوله،كبيرةمعرةتلبنافيمنهماواحدلكلأنومع

عهدوليْ..والدينالدنياركنالمعطمالسلطانالعزيزلابننابالنسبةيختلفالأمر

والدنيوية،الملكيةوالفضائلالآدابكللهوفَرنافقد،بقاءهاللهأطال(؟)العالم

لنعرف-إشرافناتحتقضاهاالتيالشعةالسنواتخلال-واختبرناهوجربناه

الدينيةتربيتهوحسنوتعفْفهعقيدتهحنوصدقه،فلمسناوسيئاتهحسناته

فيماعليهواعتمدناثقتناأوليناهلهذا.اللهلخلقللإِحسانوميلهالحميدةوأخلاقه

علىبذلكفقام،الدنياملكوولايةالسلطنةفيعاوأنبناه،العهدبولايةيتعفق

حفرةفيمرةمنأكثروالمواثيقالعهودوأكد،معناوجودهفترةطوالالأكملالوجه

فسوفالأمورزمامَتولىمااذِإف.الجميعبذلكويشهد،وعظمائهاالدولةأركان

لهذهوفقأالعهدولايةقَبِلوقدوأصتنا.اسلافناوسيرةسيرتناويسيرسنتنايتبع

ولا،فيهاجانبنامننفرظلامحكمةقواعدباعتبارها،بهابالالتزاموتعفَدال!ثروط،

كلْلأن..جانبهويرهبحرمتهتصانوسوفإليها.الخلليتطرقبأننسمح

وكافةنحنانتظارُنايطولألاويجب.حقنافيتقصيرأيعذحفهفيتقصير

ويؤلميشغلناماهذاففي،أمرتناأفرادبينالفرقةتشيعأنيعجبناولا،المسلمين

خاطرنا.

لولايةاختارهقداللطانكانالذيشجر-أخي-)بنمحمدبنطغرلالدينركناللطانيدى(1)

.عهده
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تمحيص،دونالجازمةالأحكاميصدرألاْالعزيزالسرايمنرظ!ننوكنا

للخيالاتفريسةالناصيجعلذلكأن)ذ.الأمورمنللجسيمبالنسبةوخاصة

.للكلامجديدةنرصةالمغرضينويعطي،والأوهام

كانواوحقيرهمكبيرهمالناسوأن،الحضرةفييترددكانانرْكِذانسمعناوقد

لنايسببلاوهذا.."سنجرفعلهماوهذا،سنجرقالهماهذا":يقولون

قد-برهانهاللهأنار-ملكشاهالسلطانأبانالأن،قدرنامنينقصولاغضاضة

هناكتكونأنيمكنولا،محمداسمأخيعلوأطلق،(1)وسنجر(حمدأسماني

مدةالأرضممالكفيوصاحبهالإسمهذااللهأعروقد.بركةهذهتفوقأسماء

الدينيةالأحكمإليهَلَكوو،وكرمامنهفضلاوالقيادةالشادةومنحهطويلة

سوءنتيجةبكلمةشخصتفوًهمااذِإف..والغربالشرقفيوعطمه،والدنيوية

إلىسيرئذعيبهاولكن،قدرنامنهذايقصفلن..جهالتهمنوبتأثيرعقيدته

الله.عادىفقدمجدوداعاديومن..أمرهولي

منحولهيثارومانابالحيالأالقاسمأبيالعميدبالخواجهيتعفَقوفيا

وقد.أمرهوعصيانالخليفةبمخالفة-أوغيرههوتأمرهولن-نأمرهلمف!ثا،أقاويل

نأيمكنولا،بهتمذميمعملكلنرفضزلنا-وما-كناإِنناوقلناموقفناأوضحنا

الحجةعليهلنقيملنافلترمَليدهبخطكتاباتهناككانتواذا.ذلكعلىنعينه

هناكانتيلواذا..بشأنهيُتخذمابخصوصأمرناونصدر،رأينافيهونرى

وكاهالدولةبعضدهبْقلوهـ(048)عامالبدايةفيللعهدولبأتجعل،احمداصمهولدلملكثاهكان(1)

صنواتبعأرآنذاكشجرعمروكان،عاماْعثرأحدوعمرههـ،948عامماتدَقو.ضجاعبابي

4عامرجبفيشجرولادةكانت،.تقريبأ VV)عهدهوليْ(حمداس!اطلققدملكثاهويبدوانهـ

اللاجقةملاطينكعادة)ضجر(التركياسمهجوارالى)صلامياصملهليكونسنجرعلى

أرسلانلألبالإسلاميوالإصم)داود(مثلابكلجفريالإسلاميالاصمكانفقد،الأوائل

خلاتعلالتاريخكتفيوردآخراصسنجراخىملكئا.بنعمدلللطانوكان.)محمد(

المحيح.معناهولاالإسممنا!همبةندريولا..8وآتر"طر،الإملاءفيببنها

القلاني.لابندثقتاريخذيل،اللجوتيةالدولةأخبارأنظر:

-52،"
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-كاناذِإو.والكتابةالقراءةنعرفلاأنناالمعروففمن..بتوتيعناممهورةمراسيم

يعتذرمبررأهذافليس..مرسومأوبيضاءورقةعلىتوقيعناأخذقد-سطوتهأثناء

بهقوبلالذيالإِستخفافوان.(1)مجلسنافيدائماةعبًتملاالطريقةهيفهذه،به

تدكانواالذين-(2)ماندامنصوروأبوالبلخيوالحكيمالقارىءبرنقشالأمير

ولمفرقةأوأمةأيةتجِزهالمالتيالمنكراتعظائملمن-رسلناباعتبارهمجاءوكم

أرسناهمفقد،بالغاتأئيرانفوشافيالواقعةترًثأوقد.قبلمنمثلهاعلىتقدم

العزيزالسراييرضىأنوالعجيب.الأطرافكافةمصالحوتحقيقالفتنةلتسكين

بعدرسولانرسلألاَالمحتملمنهنِإف،لهذا.والتهورالتعدّيمنحدثبما

ذلك.

وعُرِضت،الدولةوعظماءالرأيذويإِلىوالتوقيعاتالمراسيموصلتولما

فيإِخلاصنااءَظهاروجوبرأينا..أيضاالصاحبورأيرأينالأخذعلينا

المعاتبةهذهفيالحقْلنالأن..كتابةوالأحاسيسالمثاعرتلكوتدبيج،عقيدتنا

الولاءوالإِخلاصوصدقالأمانيطيبوتحققالعهدحسنتُثمرالتيالمناقشةوتلك

:أنوشروانعناخذأالكاضد!عيقول(1)

آبادىأنرالقاصأبوخواجةأي)ينيالدرمنيلهقالخراصانالىالعودةشجراعتزمعدما"

اللطاندامما:(العراقفياللطنةعرثىعلىطغرلإجلاصبعدوزارتهفيسنجرأبقاهالذي

يتغرقف-و،عبأأمرأصيصبحالأمورمهاملشيرالاذنطلبفانحراصانفيصيمتم

علىتوقيانهيصعأنهذهليالحالاللطانعلىالواجبإنوقال.طويلاْ.وتاعليهالحصول

كلفيطيعها،الترقيعاتهذهفيهايستغلمراسيماللزومعدليمدرلهويعطيهابيفاءعفحات

.الاس

الدرمنرييوأخذ."الله"بمدوقالطغراءقوستحت"اللهعلىتوكلت"ينجرتوقيعاتوكانت

."حياقهملميرةوالعرضالاسدملا!اقةويعيلةوأمخذها،أكثرأوبيغاءعفحةعلشجرتولهْغ

Y_166)ص % V).سنجر-وأن،الببلهذافي2الدرمناضتكىقدالخليفةوزيرأنوف

الىءفي2الدراصتغلالوإنهاءالتخبطهذاإزالةعلىعملتد-الا!تيازهذااعطاهقدكانالذي

.لنوذه

تجللنحركفيرالخليفةإلىثايةذبوقد.لنجررصلأكانالذيالقرآنىءقاربرنثىففههو(2)

قُتِلوقد،ْ(ـه429عامالحجةذي4فيالخليفةمصرع)ومعودالمتريثدبينالحربنصرب

.الآحرانالئخصانهمامنفعرف63ءهـولاعامقطرانحربفيبرفقثى

.(المترجمهـ)529وعحتهخاطىءيخانرهذا.

*"!ط-
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منلهلما-مجلشافيالثقاةأحدبهمنالدينمجاهدالأميرأرسلناوقد.النصيحةفي

دعواتناويبلغالهدايايوعولكي-والأدببالفضلولتحفيه،حميدةخصال

فيزيل..الأحوالبلغتهوماالأمورإليهآلتماحويثسالمقذَسةللأعتاب

العاليةالألفاظمجملعودتهعندإِليناويحمل،الإِجاباتويسمع،اللبس

ليُضَمًالنصحمننصيبهالدينشرفالأجلللصاحبعَقيأنوعليه.ال!ثريفة!3"وي

وذرائعه.سوابقهبقيةإلى

سنقروآقتراجةيخرجكيفاذ،قلوبنافيعظيمةغصةذلكبعدوتبقى

الذيقراجةعلينايخرجكيف؟راياتناضدللقتالوأمثالهم(؟)بازداريوبرنقق

لدىبالعمليلتحقأنقبل..مماليكنامنمملوكأسنواتلعدةوكان،عبدناكان

بعنايتناينعمفترةمضىوقدعلينايخرجكيف.؟والدينالدنياغياثأخينا

الله-رحمه-محمودابنناكانلقد؟الولايةوحاكمالأتابكرتبةبلغأنالىورعايتنا

عبوديتهميؤكدونوأتباعهرجالهالينايرسلوكان،مراسيمناعلبناءعليهيُنعِم

مننعلملاإِناء.المنصبهذاشغلفياستمرارهعلىلنوافقإِليناويتضرعون،لنا

..رأسهالغرورهذادخلأين

الصاحباعذارتحضًتاو،للماضىنعودولن،مشاعرناأبدينالقد

طاعتناكانتاذِإو.وحقيقتهابصخهاعلمامنهأكثروجلعروالله،الأجل

نقابلحتى،تقالأنفالواجب..تقالكلمةعلىمتوقفةمبارزألفألفيوطاعة

قدعنان1lS?1أما.بعطفعطفهونقابلبشفقة-ملكهالله-خلدالإممشفقة

منتصففي-الله-أعلاهالأمرالعاليعلىبناءكُتِب.والسلام..لهفالأمراستغنى

وخمسمائة.وعثرينسبعسنة،بالخيىاتاللهختمهالمباركاللهشهر

وبرنقىالاقىوتراجةمعودالسلطانيقودها)المترضدالخليفةوجْههاالتيالحملةإلى)ضارة(1)

هـ،526عامرجب8فيديخورانكتبنيفيلجرفيهاالنمروكان.شجرنحو(بازداري

تراجة.تلمنتمكنوتد

الخيفةوكان،الخليفةبحمايةينعمملكا.بنعمدبنداودأتابكةاحدشقرإحمدبليآقوكان

شجر.رببطغرلعلىالتردعليحرف

-lot.
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الثالثالملحق13،9

إِسحاقآلأسرة

أعمامه(بنيووأعمامهالطوصيالملكنظامخواجهأبناء)

نصباتربحواعنكمالوزارةدعوا

ينسلكليسمماالدزفيفالحبل

منصبهااِسحاقبنيياورثتم

شركإِرثكمفيلغيركمفما

الأرجاني(الدينناعحالقاضي)

..اسحقآلفيشعرياشتهر

سامانآلفيالروكيشعرره!شا!ك

(أميرالشعراءالنيشابوريالمعزى)

كوكب)سحقأبناءمنولازال

بكوكبالزمانوك)ذايلوح

الأبيوردي(المظفرأبو)

بنعليبنحسنعليأبيالدينقوامالكبيرالخواجةجدأبناءايإسحاقآل

أعمامهوبنيوأعمامهالخواجةبينهممنالذين،الطوسيالملكنظمإسحك

الهجريالخامىالقرنمنتصففيأرسلانألبوزارةالخواجةنالومذ.وابنائه

إسحكوآل-تقريباترنمدةوهيسنجر-فيهتوفيهـالذي552عموحتىتقريبا

والوزارةكالصدارةمختلفةمناصبويشغلرن،اللاجقةحكومةفييعملون

-5ء،ع
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و،ىء

عاتقهمعلويحملون،الدينيةوالرئاسةالولاياتوحكمالجثىوقيادةةرامِإلاو

والشاسية.الإداريةالعجلاتمعظمإِدارةمهمة

وملكشاهأرسلانالبسلطنةعظمةمنوالأهما!برالقسطأنوالحق

.إسحاقأسرةأنرادعظمةإلىشزىومحمدوبركيارقوسنجر

نأمهمواحدكلحياةعنحديثناأثناءأوردناهالذيالمفصلانُحرثويؤكد

التيالمثاقنتيجةجاءوملكثاهأرسلانألبمنلكلالسلطةقواعدتثبيت

كانالعرشعلومحمدبركيارقاستقراروأن،الملكنظمخواجهلهاتعرض

وحسنسنجرسلطةرونقمنالهمالقسموأن،وكفاءتهالملكتدبيرمؤيدبفضل

محمدالدينوصدرالإسلاموشهابالملكفخرلكفاءةيُعزىوفتوحاتهسياسته

طاهر.الدينوناصر

كرسىعلىجلس-الملكنظمخواجهغير-اشحقآلأسرةافرادبينومن

الملكنظمأبناءمنتسعة..السلجوقِنوالأمراءالملوكحكومةفيالوزارة

الإِسلامشهابيُدعىإخوتهأبناءمنواحدالوزارةمنصباحتلكما،وأحفاده

في-الوقتمعظم-يدهمفيالسلطةوكانت.إسحاقبناللهعبدبنالرزاقعبد

محمدبنومسعودوسنجرومحمدوبركيارقوملكثاهأرسلانألبمنكلعهود

ألببنبرسبوريوالأميرمحمدبنوسليمانثاهمحمدبنطغرلبنومحمد

العباسىللخليفةالوزارةولىقدالملكنظمأبناءاحدأنالأمرحذوبلغ.أرسلان

الرياسةيَبِصْنم-وفاتهبعدأوالخواجةحياةفيسواء-الباقونوشَغَل.أيضا

.ةرامِإلاو

:نقول،بيهقتاريخصاحبلقولومجاراة

بهم.خاصتينصنعتينوالوزارةالإمارةكانتلقد

نسلهأي-الملكنظمآلخاصة،اشحقآلأسرةأفرادبعضأنومع

فييخدمونالعراقسلاجقةوسقوطسنجرموتبينماالفترةعاشواقد-وأعقابه

-4بم6-
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يكونواولمسابقيهممنزلةيبلغوالمأفهمإلا..الإداريةوالسلاطينالأمراءأجهزة

وأبنائهالخواجةأعمامبنيذكرعلىاقتصرنالهذا..الأهميةمندرجتهمنفسعل

.وأحفاده

عن-(السلاجفةسلاطينوزراء)عنوانتحت-سابقاتحذثناقدكناولما

حولملاحظاتناوذكرنا،الوزارةمنصبشغلواممنالأسرةهذهأفرادمنعددحياة

جمالأمثال..الوزارةمنصبيشغلوالمممنالخواجةأبناءمنآخرعددحول

لأعضاءفقطجداولبرسمهنافكتفيفسوف،منصوروالأميرالملكوبهاءالملك

وذلك..الكتببعضفيلثأنهموردتالتيالملاحظاتبعضوذكرالأسةهذه

.الجداولهذهأسفل

ثم

A
w

.-لإم+ا!ث!أط!!+بء

ص!قب!ق
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ابوكل

جااسحاق-1(1)

(r)محمد

ثا.الرئيىالثخ

(هـ+479القمدة)في

حبنعلابو

فمورالرؤماءمفدمالدبنمختص

(هـ+°.؟)رجب

(4)الدينبدرالرثبى

(هـ+523)خاجيعمد

(1)

(2)

(3)

.(4)

تحظالوارلحةوالمعلوماتالجدولهذافيرجعنا،

ولدأ.يتركولمطفوتهفيعلينمرابونوفي

والدعدالهالجليلوالففيهِالملكنظمخواجهوالدعلالحنأبو!لان

ا!برلإسحذ.الا!نالإولمشهل!

وفاةبعدتدر!أالرؤ!اءمقدمالدينمختصالمدعوعمدابنأمززالت

وضم!ىحاجيعمدالدينبدروالإححينعلي!االثلاثةأنجاثه

وشهز.مخلهمنبعدهميظهرولم.علالحنأىْالرؤساه

هـ.523عمالحجطريقفيحاجيمحمدالدينبلرالإممالرئ!مات

العلويينالاداتأحدشي!حلاالهههبةبنعزيزالجللىدي!صلارثا.وقد

:!فف،(ـه527-459)بيهقفي

ثدانلرعريقرا.برجالىثداندربمحاق.ريككهبدرى

ثداندربفريقآمددرهجرازكلوفراقثىبوجزوىهجرثى

-458-
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!سبر

طاهرالحنأبر

خراسانرئيىمحمدبكرأبوالدينقولم

هب!473-56)

الدبنءول

ثين

الدبنبهاه

معؤ

الدينمعين

الملكعد

الدبنمؤبد

يوص

الدينصدر

بعفوب

(1

(T

(r

فيتوفيوقدنشابور.فقهاءأجئةمنالإسلامضهل!الوزيروالدهو(

محبوسأالإسلامئهلبابنهوكانهـ.499عمالفعدةفيفيعرخى

اثقرفدعبدالهالقاص!أبوخواجهكانولمْا.ترمذقلعةفيآنذاك

.8الفقيهابن5بدوؤئدصكانالإصلامثهابابنهفإن،بالفقيه

السابق.الجدولأنظر(

ايضأ.السابقالجدولانظر(

بينتقعتقريبأ،وثهرنواتثلاثالىتصلشجرمدةلللطانوزر

سنجرال!لطانيخهقتلالنيالعموهوهـ)519عممنالحجةفي

وبين(الملكنظمبنالملكفخربنعمدالدينصدرالخواجةوزبز

هـ.515عممحرمعرمنال!ابع

ء460-

؟أالأجلَهي!فلا-2)ب(

شأاسحاقبنعلى

تريصأميرك)بنة

الدينةظهير

الدبنعمدة

علي

الدينعز

الفغ!بوأ
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الملكفظمثاجه

الملكنظمخواجه)

-(5)
كل"الحنأبوالرؤماءر

(+ـه519م!ان

حينالدينصفي

ابيهقي(الحنلأيىق!يبتاريخ

(2)كلالحنأبو

عدالهالفيه

(9)علنصربوا

(7)علاطنصربوأ"

نرلاباليعليقريباميرك

انجة)بنةابنة

الفريوملي(القاسمأي)زوجة(الإسلامشهلب)زوجة

6)الملكعد

(0)

(6)

نافبعنصورعليالحنأبوالدينمخلصالملكضباءالأميرنفههر

-490)سنجرحكومةفيوزارتهأيمالملكنظمبنالملكشرالخواجة

فخرعنحديثناعدعنهنحدثنا.المعزىممدوحيأحدوهو،(ـه050

الملك.

اثاني.الجدولأنظر

جماعةالملكنظمأفىنمرأيالخواجةأنجاءعنبقي:البيهقييقول

ضشنعد.فريةسكنتقليلة

39الأحدمنالوزارةكرسيعلجلس،وملكشا.أرصلانوزيرالبهو

هـدون485عمرمضانمنالعاثرهـحنى800عمالحجةفي

انفطاع.

-4كأول
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الحسنأىبنمحبداللهم!م،

(؟)الملكنظامخواجه

))الإملامثب2لر

ا؟3)امارمأبو،ث

-
الدينركنالدينمير

حنعمود

ثم

A
v

9بنة

جثى(حينبنمحلاد!أبىالأمراءضصى)زوجة

مبإل..،+!ط،!+طاطلأ؟

ف!ئب!ق

-،!ص

ين
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الأمبرزوجة

اتىصد

حلامزوجة
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النظآل-3.(ج)

ناحسن

المسلاطبنعهدفيالصدارةبلغوالمنهنازيز)

التىخللصفحات

الدولةع!يدزوجة

07،هـ(ضبان.)ت

بزحنعلالكبيرأبوالخواجه)

-
الأميربخمواأبرالنغالملكبهاه

الفا"ابوالرحممعبد

-
الحسنبوا

عمدنصرأبو

VIII

-
صعودالدبخ!عدر

(1،)الدينناعرأبوالفتح

ثلح"
الملكنظمأعدبنعمادالدينعدر

الدين3
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ىأالدينقوامأبناء

واحفاررالملك

تضيرالعربيةالأعدادأما،الأجنبيةالأرقم

فيها(ضهم

11"الطو!الملكنظمالدبنقولمبن

س

ندور(8)الملكنظبم(2

الددنتوم

اعدابونعور

الدبنثبنصرضل

عمدنمرابو

(7)أبرالملكجم!

عمدجعنر

هـ(")ت

(6)ابوالملكعز

حينعداعه

-
صعؤ

نمحمود

احمد

(92)سدابوالدينظهبر

-
(5)الملكفغر

المظفرافئأبو

(((*

-(2)
الملكش(3)الملكمزبد

ضمانعدايهبكرأبو

ألحمابو!ألدظهبر

(4،الملكنصير

عمد

مسعود

حسنكلأبو

((7

يوفالملكجم!

1)

)سحلقلأمبر-ا

(16)يعقوبالدينشىالأمير

-،63برع:

الدبنصدرالملكفولم

(؟3،الحدنابوعمد
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:)ج(الجدولهامش

(1)

(Y)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

.3o-46صأنظر:

190 - 186 . Po.

147-124ص

.149-148ص

221-202ص

108-106ص

هـ.473عامملكشاهبامرقتل،بلخحاكم

.170-163ص

)حدىفيقتلالذيملكشاهشقيقبرسبوريوزيرالقاسمأبوالملكد!ع

هـ.489عامالفتن

.ملكشاهبنمحمدالسلطانأمراءأحد

.106ص

.بيهق(هـ)تاريخ549شعبان21فيسبزاورفييوفي

rrr_ YY"% UA.

.278-275ص

محمودبنمحمدال!لطانعهدفيسليمالاهبعدالرزارةنالوقد276ص

هـ563عامفيبهايقيموكانهـ،553عاممنبيهقفيأقام.السلجوقي

(44*ورقة،بيهق)تاريخبيهقتاريختأليفعاموهو

-464-
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نظمالذينالكبارالشعراءومن،بيهقتاريخمؤلفالبيهقيمعاعريمن(16)

.أشعارهعلىإجابةالأشعاربعضالبيهقي

.(218-216صالأدباءتخ!ه)معجم

4جالسبكيطبقاتهـ)561عامماتواالذينوالمدرسينالفقهاءمن(17)

.(86ص

،أصفصبرسُرا!بي

*ا،ط"كاأر!أ!اي!!اايخمايىصس،

"،

!ط4ر5-

http://www.al-maktabeh.com



132"؟

!َس!

و!وفيت!راتمذ

جعفرأبوالدولةعلاء

.18السطر-37صفحة

الأصفهاني،الديلميكاكويهبندشمنزياربنمحمدأبوجعفرالدولةعلاء

وكان،جعفربأبييعرفكانلأنهالجيمحرففيذكرهتقذم.أصفهانعلالحلام

الدولةعينتوفيولما.الدولةفخربنشجاعأبيالدولةعينالأميرأتباعجملةفي

يدوقوى،ورهبةرغبةبطاعتهأهلهاوألزم،أصبهانعلىالدولةعلاءاستولى

مناليهيحتاجونمايعطيهمكانبل،مالاَيعطيهمأنغيرمنوأشبعهمأصحابه

الصامتالمالويخزن،والسراريالجواريلهمويهب،والكسواتالنفقات

فرامرزا!برابنهوقام،وأربعمائةوثلاثينثلاثسنةوفاتهوكانت.لنفسه

مقامه.

فرامرزالدولةعلاء

الملكبيتمنيزدملكاليزديفراعرزبنعليبننرامرزالدولةعلاء

السيرةجميلالصورةحسنالجنانحمرىالبنانسمحالدولةعلاءوكان.والرياسة

ممذحا.

شاهقتلغالدولةعلاء

من.يزدملك،اليزديضاهمحمودبنشاهقتلغأبوالفتحالدولةعلاء

والكرمالفياضوالنائل،الأبيًةوالنفوسالعاليةالهممأعحابالملوك

-466-
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ويشكرونهأيامهعلىيثنونالبلادتلكأهلمنجماعةوسمعت.المستفاض

عليه.ويترخمون

كَرشاسفالدولةعلاء

..الملكاليزديالفاريعيفرامرزبنعليبنكرثاسفأبوالفتحالدولةعلاء

الشيخعلىقبضكَرشاسبالدولةعلاءأناليزديأحمدبنعليأبوالحسنذكر

وخمىالصثربعدالرمةتلكفيودفن،وقتلهطب!إلىوحملهاليزديناصربنمحمد

ماثة.

بنمحمدبنناعربنمحمدمنصورأبيترجمةفيالنجارابنتاريخفيوقرأت

بالحديثحسنةمعرفةوله،فاضلاَرجلاَكانأنهالصرافالبزديهارونبنأحمد

.لأدبوا

الدولةفلك

قال.الأميرالديلميدشمنزياربنمحمدكاكويهبنكَرشاسفكاليجارأبو

تاريخه:فيالصابيبنأبوالحسن

أكنافمنطلائعهوانتشرتبكطغرلالدينركنالسلطانخرجلما

الدولةفلكالىأنفذوأربعمائةوثلاثينخم!سنةالجبالاطرافالىخراسان

أبهرالىمعهوسارإليهفصار،أمرهامتثالمنبداَيجدنجلماليهيستدعيهكَرثاسف

معهماوأخذ،عنهأصحابهتفرقةيضعفهيزلولم،باطناَواستظهرعليه،ظاهراَ

.همدانالىوسار،الرحالقليلالحالقاعرتركهحتى..وعدةتجملمن

8*!ي

وج"؟67-
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س.!ك

كتابمن

النواصبمثالببعض

.14السطر175صفحة

منالكثيرمَذقوقد)الديلململوكوزيرا(؟)سكرامهعليالخواجهكان

..الآوياليوسفيعبيدابو:الملاعينالملاحدةيدعلىاستئهدوقد..الخيرات

مهيسةثابتأبوالدينأوحدمهيسةطاهرأبيوضعق،الكبيرالصمدعبدوالحاكم

وزيرالكاثينصرأبوالدينمعينبعدهومن،فارسوزيركانالذي

.(الخلافةوزيرالكاثيخالدأنوثروانالدينوشرف....المحتثم

الأرطميالكرميعبدومهذب،وصفيهسعيدأبيوزير-الدينعمادانوك

من-قريثىمل!موالحرمىالعلاءبنحسينالدينوأثيىرجاءأبوالدينوثرف

العسكريين:قبةشئدوقد.مضهورةمعروفةوملوكيتهوصولتهوعظمته،الأتاقياء

ذلكفيودفن،رأىمنسرفي(السلامعليهما)العسكريوحسنالناقيعلي

درجته.وعظيممكانتهلرفعةالمكان

الدينشصىبعدهومن،الأمينالفاضلالمعاليأبوالدينعادابنهوكان

سعدأبوالدينورضى،القميثابتوكال،الطبري(بنيمان)سمايانمحمد

مششار..المستوفيالدينعزيزخواجهوابنه،(خوافي)خوريالمستوفي

أعز-بهلوانجهاتالمعظموالأتابكأرسلانبنطغرلطالبأبيالمعظمالسلطان

القفي،الفخرأبوالدينمكينخواجهبعدهومن،ملكهماومدير-أنصارهاالله

كبيرةدرجةعلىمستوفيينكلهمكانوا..الرازيالدين(مختص)محيباَتكوكل

-468-
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وعلؤبالفضليثشهدون،وأصوليةمعتقدونعةالجماهذهأفرادوكل.الأهميةمن

.(الخيروحبوالإحسانالعلموكمالوالرفعةالمنزلة

"1i!"+ثيم!+؟+ول".عا!!ر.

أئم
،أ
3أ

!ثثيق

ين

التغييربعضمعالعباراتنفىولاهد.)قبالالمرحرملدىكانتنخةمنعفحةهذه-؟38ص(1)

TYEعفحةفيالحذتاوبالزيادة - TY I-طهرانطغ-النقضكتابمن.

هط(*9-
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!!"*

الهرويالمنشيالفضلأبو

سنجرديوانفيالإِنشاءكاتبعاصمبنعمدالفضلأبوالدينمخلمس

لننجراد(مجموعةعلىالمؤلفمقدمة"منثى"،مادةفيالسمعاني)

11السطر:179ص

الأصفهاني،الطغرائيعليبنحسينالدينمؤيداساعيلأبيأختإبن

.التجاربومثاربالحكمةصوانتتمةصاحبالبيهقيزيدبنعليوظهيرالدين

مدحه:فيوشاحويقول

51ندالمديحنواموأيقظعلاهالنجومأوجعلىكريم

سراهالصباحوقتفيوأحمدك!لهبنجمطبعيواهتدىسرى

جناهطابالإقبالمنوغصنانرجساالفضلمنأبدتروضةله

هواهضواعقلبيفيوغادروردهرحلفيالقلبأعادرصاع

فراهجوفالصيدكلويجمعيمنةالأفاضلأشجانتفرق

فناهأزورأنإلاَالفضلأبىوانماالزمانأشرافزرتلقد

.(214-213/5)الأدباءمعجم

11السطر185صفحة

فعندما.جاهلاَرجلاَالسلجوقيمسعوديروزينيزَكردلاالدينشمسكان

لهفقالاصفهانالىبغدادمنالزنجانيالدينلكماتدم..امنهغيرالطرقكانت

الدين:شمس

؟الجعدةمنتأتلملعلك،سلمت

-470-
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.الجعدةوليستالجادةإنهاالوزير،أيها:الدينكالقال

الاقوس.فيهايوضعالتيهيفالجعدة،قلتماصحيحالوزير:قال

الجعبة()يقصد

الثلألون(،الفصل،الثلاثونالباب،صادق)شاهدأنظر:

-دب(.83صفحةالأسحار،)نسائم:أيضاوأنظر

.323صفحة

فيالخطبةتولى.وجاهفضلصاحب،الخطيباللوكريعدنانبنمحمد

شرفشاهعليأبيالأميىبنتالملكنظامبنعمرحفصأبيالملوكجمالنكاح

عمادية.دينارألفثلاثينعلىبقزوينوأربعماثةوستينسبعسنةالجعفري

رافعي(تدوين)

وأعطى.عمرالأميرلابنهالجعفريثاهثرفالأميرإبنةَالملكنظامُخطب

القفي.مرتضىللشدابنتالنظام

(280ص،النقض)كضاب

بيتمنالكاتبالطوسىالملكنظامبنمحمودبنمحمدنصرأبوالدينعاد

مواضععدةوليوتد،بالفارسيةترسُلوله..والكياسةوالفطنةوالرياسةالوزارة

.بخراسان

(؟)(الألقابمعجم)

الصفحاتأرقامفيهاثُأوقد،نختهنهايةفيإقبالالمرحومأوردهاالشالمذكراتهيهذه(1)

.للماساتوفقاْوالعطور

!لا-71-
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327

ؤ!بص

درالمصَاتَو!

.الكتابهذاتدوينهعندالمصادرمنالعديدالىإقبالعباصالمرحومرجع

لها،بسيطشرحاثباتالىمضطرونفإنا.باختصار.معظمهاذكرناقدكناولما

لكي،الآنإلىتطبعلمالتيالمخطوطةالنسخوتحديدمنها،قسمالىوالإشارة

يدهفيويكون،وسيرتهمالسلاجقةوزراءحياةحولالبحثيريدمناليهايرجع

يردلم..أعرفهاكتبعدةذكرتالسببولهذا.الشأنهذافييفيدهصغيردليل

نهايةفيأوردهاالتيتعليقاتهفيإتبالالمرحومذكرهاأو،الكتابهذافيذكرها

الصفحاتورقمالكتبأسماءذكرأساصعلىالفهرستهذارُئبوقد.النسخة

الكتب.هذهفيهاوردتالتي

المترجم:*تعليق

وقد،مَجَرَتُملا،الأصليالكتابصفحاتأرقامالصفحاتبرقميقصد

.(بحالانرشجةاليها)والارقامللرجوعالترجمةصفحات"منالأيمنالجانبفيأوردتها

lراءزالوثار:

عل،الجامعةفيالطبعتحت،العقيلينظامبنحاجيالدينسيفتأليف

(491)(2:371)مجلس619/،رقمأساس

السلجوقية:الدولةأخبار

عليبنناصرالفوارسأبيبنعليالحسنأبيالدينصدرتأليف

.ivy-
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1لاهور،الحسيني Arrنفوذهمبدايةمنذإيرانبسلاجقةيتعلقفيما،م.(AI-

972_.rr).\

السلجوقية:أخبارمو

الأدباءمعجم)693عامالمتوفي،الأزديظافربنعليالمنصورأبيئأليف

5:Y 2 A)..(النسخةنهايةفياقبالالمرحوم)تعليقات.

نهايته:إلىأمرهمابتداءمنذالسلجوقيةأخبار

الأدباءمعجم)الحكماءتاريخصاحبالقفطيييوسفبنعليتاليف

5:44 A)..(النسخةنهايةفيإقبالالمرحومتعليقات).

:نسابلأا

م2119ليدن،مصورةطبعة،السمعانيتاليف

('274 - YtV - 222 - A).

العلائية:الأمورمنالعلائيةالأوامرص

الرغدي،الجعفريالمنثىبنمحمدبنالحسينالمنجمةالبيبيابنتأليف

بسلاجقةيتعلقفيام1957أنقرة،الأولالجزءم1956أنقرة،مصورةطبعة

.الروم

ية:النصيرالبصائر

.(264-263)ـه1316/1898مصر،الساريسهلانابنتاليف

ب8!ب3-
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مقاله:ببست

تهرانالثانيوالجزءهـ،1307بمباي،الأولالجزء.القزوينيتأليف!ى

airir-،6352).مرتينطبعهأعيدوقد - 248 - YI).

:كرمانوقايعفيا!زمانبداِجأوأفضلتاريخ

تهران،الكرمانيحامدأحمدبنأفضلأبوحامدالدينحميدتأليفص

1326.

!32!

بيهق:تاربخ

هـنسخة11"17تهران،563رقمالمخطوط،البيهقيزيدبنعليتأليف

6420-211)لندنفيالموجودةالخطيةالنسخةعنمصورة 1 - 25 0 - 199 - I-

ryr- ryi - YA-t- Ytr- Yyy- yiv).

.(M-88):كرمانسلاجقةتاريخ

:طبرسنانناربخ

طغوقد،مجلدينفيهـ،1320عام،إقبالطبعأسقديار،ابنتأليف

.(264).م1955عامبراونبواسطةمنهالمترجمالقسم

:يدهزَكتاريخ/

132مصورةطبعة،القزوينيمستوفيحمداللهتاليف Aهـ=

(it).م1910

-474-
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:مسعوديثارلِخ

غنىوالدكتورفياضطبع،ق1307تهران،البيهقيالفضلأبيتأليف

فيممرفيالعربيةترجمتهطبتوقد.مجلداتثلاثفينمىوطبعهـ،1324

.(54)العامنفس

الحكمة:صوان!تتمة

فيشفيعومحمد،دمث!قفيعليكردطبع،البيهقيزيدبنعليتاليف

-274-195)م19!لاههـ=1351لاهور r- f - 217- rig).

اليتيمة:تتمة

فيهـ،1353تهران،يروبا!ثينلاالثعالبيالملكعبدمنصورأبيتأليف

.(48-47).إقبالالمرحومبمساعدةطبع،مجلدين

السلف:لمجاربلم

بتاريخيكونماأشبهؤهوهـ)724عام،النخجوانيهندوشاهتاليف

.هـ.9313تهران(الطقطقيلابنالفخريأوراءوالوالخلفاء

طبعه.في)قبالالمرحومساعد

(20-43-38-47-50-51-162-96-95-83-964-169-186).

:الأشعار()خلاصةتذكرة

العدد،الكاشفيالحسينيعليالدينثرفبنعمدالدينتقيتاليف

التيفيروزخسروالأستاذكتبمنوهو.(2:195فهرست)للمجلس334

والدكتورالأنصاريلصادقنسخةملكمكتبةفيوهناك.للمجلساهديت

!د"5-
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كانإتجالإنويقال.0784برقمالخلاعةبعنوانالكتابمنقسموهي،بياني

أيفا.نسخةيمتلك

(235-236-260-261).

:الشعراءتذكرة

-1318/4و1884/ق1305بمباي،السمرقديدولتشاهتأليف

جيب.طبعة،م1939لاهور،صافيإتبالمحمدبمساعدة.م1190

:عرفاتتذكرة

5324رقموالنخة،بنكيببررنسخة،بليانيأوحديالدينتاقيتأليف

.(71-70)ملكمكتةفي

.Chشيفرطبع،الملكبنظامالمشتهرتدبراصفيروزحالترجمة Schefer،

.م1897يسبار

ير:الخنزيرالزيرالوزيرتنز

نصيرمثالبفي،الخاتونيحيدربنحينطاهرأبيالدولةموفقتأليف

اثارفيمنهقسموردوقد،المعجمحروفوفقمرتباَ،الملكمؤيدبنمحمدالملك

يمكنالقفيالفضلأبيالملكمجدهجاءفيأيضارباعيوله.للعكيليالوزراء،

.(491-481)(136)صالصدورراحةفيمثاهدته

سلجوقي:التواريخ

:م1909هـ=1327ليدنأجزاء،أربعةفي

:كرمانسلجوقيانكضريخ

الفارسية.باللغة،إبراهيمبنمحمدتأليف

-176-
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:العصرةونخبةالنصرةزبدة

!ص

عليبنالفتحاختصروقد.الأصفهانيحامدبنمحمدبنمحمدالدينلعماد

طبع.بالعربيةوكتبهإيرانبسلاجقةالمتعلقالجزءالأصفهانيالبنداريمحمدبن

لآدولةتاريخ"كتابعنوانتحتم0019هـ=1318عامممرفيالكتاب

."سلجوق

ديباجته:فيالبندارييقول

بهسيسكردمنيزَكارأصفهانيعاد()الشاميالبرقنخستمن"

زااست!عربيترجمهكهالسلجوقيةالوزراءأخبارفيالقطرةوعصرةالفترةنصرة

شيروانأنوفار!ى(الفتورزمانوصدورالصدورزمانفتورفيالمصدورنفثة)

-ioA-130-96صلرإقبال.بركَزيدموازآنبرخوردمىش!اكخالدبن irrاز

بنام(باريسمليكتابخانه!نسخه)الكاتبعمادسلاجقه!تاريخأصلينخه"

292371505452يادكرد.العصرةونخبةالنصرةزبدة tr(خيرات!هعالخ

-126-124-111-110-107-101-93-92-82-81-(ع!دالكاتب

175-172-169-(الكاتبعماد)خلاصة-132-133-521-531-159

-176-179-182-183-186-195-120-205-209-228-232-

233-247-251-252-253-254-255-258-263-270-286-

316".

التركية.باللغة،(الرومسلاجقة)تاريخرومسلجوقيانناريخ

مختصرسلجوقناممه:

يتعلقفيماالفارسيةباللغة،البييبنمحمدبنيحىوالدينالملةناعرتاليف

بالسلاجقة.

-4ميح!ل"-
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الترس!ل:إلىءتوسئل

هـ.9315تهران،بغداديمحمدالدينبهاءتأليف

التواريخ:ءمع

وطهرانوهولنداوفرنساروسيافيمجلداتهمنقسمطبعوقد،رثيديتاليف

-285)وأنقرة YAr - A1).

:الرواياتولوامعالحكاياتبرِامع

مصورةطبعة،1324عامطهرانطبع،المختارةبهارطبعة،عوفيتاليف

واحدةتوجدولا..طهرانجامعةفيمعينالدكتوروطبع،طهرانفي1335عام

.(72).الإنجليزيةالىمنهامختارقسمترجموقد.غيىكاملةمنها

يني:جونكَشاىلٍك

كل

وطغ،\rroو1324و1329جيبطبعة-مجلداتثلاثفيملكلعطا

-230-286-283-280-169-165-131-82-49).تهرافىكاهنامهء

.(308بركلج

عروضي:نظاميمفالهءمِ"جبهر

كاهنامهْوطبع،1327جيبطبع،السمرقنديعروضىنظاميتاليف

-261).معينالدكتوروطبع،تهراني 235 - 177- 176 - 76 - tA).

السحر:ائقحلى!33لا

المرحوموضعهاوحواضيمقدمةمع،خ1308سنةتهران،الوطواطرشد
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.ق1321عامإلىترجعوأخرى،ق2791عامإلىترجعحجريةطبةولها.إقبال

(64-92-221-286).

العصر:وجريدةالقصرخريدة

حامدبنمحمدبنمحمدعزيزأخيابنعبداللهأبوالدينعمادتاليف

بث!عراءالخاصالقسمطغ،(597-519)الأصفهانيالكاتبالهبن...بن

فيبالعراقوالخاص،1955عامفيبالضاموالخاصم1951عامفي..فيهامصر

فيوأخرىتركيافينسخةوهناك.الأولالجزءتشكلوكقها.أيضاَم1955عام

ذكروقد(2:450)با+لرانالخاصالقسمعلىمنهماكلتحتويسبهسالارمدرسة

274-159-53).للطبعاتوضعتالتيالمقدماتفيوفاتهتاريخ - Ins).

:راءزالوردستو

.خ1317تهرانخواندمير،تاليف

العصر:أهلوعصرةالقصردمية

ص

حلبطغ،467عامالمقتولالباخرزيحسنبنعليالقاسمأبيتاليف

يدفيكانتوتد.ةفاضِإلاوالحذفالكثيرمنلحقهاوقد-م193هـث1349عام

-132-59-58-55-53-43-41-04).لهاخطيةنسخةاقبالالمرحوم

222).

الأبيوردي:العباسبنمحمدالمظفرأبوديوان

.ق1327عامفيبيروتطبع،507م

(56-102-90-108-142-143-159-163-164-168-

جهـ"اب"79_
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172-173-174-181-259-319).

الأرجانيالحسينبنمحمدبنأحمدالدينناصحالقاضيديوان

(460-off)

(010-116-143-153-160-161-163-166-168-172-

173-319- 274 - 273 - 270 - 26 0 - 259 - 190 - 189 - IAA).

:أنوريديوان

أيضابطبعهيقوموالآن،مرةمنأكثرطبع،الأنوريالدينأوحدتأليف

_6YVA)رضويمدرسالأستاذ YV).

الأصفهانيعليبنحسينإسماعيلأبيالدينمؤيدالكتابنخرديوان33211

الطغراثي8المنث!ي

.(168-461-131)هـ.0130بالقسطنطينيةالجوائبطغ

الغزيالشهايىالكلبيمحمدبنعثمانبن)براهيماسحقأبيديوان

(441-524)

بباري!الوطنيةالمكتبةفي3126Arabرقمتحت650بتاريخنسخة

.(63r-174-421-9--89)(552صعربيفهرست)

النيشابوري:المعزيالملكعبدبنمحمدالشعراءأميردبوان

iعاماقبالالمرحومطبع r I Aمراتةَذعالكتابهذافيذكرهجاءوقد،خ.

-480-
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دمشق:تاريخذيل

بنحمزةيعلأبيالقلانىابنعنالصابيبنهلالالحسينأبيتاليف

الأ!وبي(يوسفالدينصلاحوفاةفي-ختكانإبن).(555).الدمشقيالأسد

71)م1958بيروتطبع 16 - 1AA_ 187- I).

السرور:وآيةالصدورراحة

عامليدنطبعهـ-599عام،الراونديسليمانبنعليبنمحمدتأليف

.إيرانبسلاجقةوهومرتبطهـ،1333عامطهرانطبع،م1921

(40-82-95-128-129-130-132-159-163-205-

252).

:الجناتروضات

،ق1307عاميفيتهرانطبع،خوانساريباقرمحمدميرزاتاليف

.(248).ق1367

:ْحيالتواررتيئ

كانوتد.الكاشانيمحمدبنعليبنعبداللهالقاسمأبيالدينجمالتأليفا

المتعلقالقسميذكروهو،إقباليدفيالإِسماعيليةبتاريخالخاصالقسم

الحديثداروقد.(133ص)ظهيريسلجوتنامه!مناقتبسوالذيبالسلاجقة

وفهرست(3:124)القزوينيتعليقاتوفي،(886)صكرمانتاريخفي

.الكتابهذاحول(78)عىاستوري

(VAt- YAr_ hii - 165- 164 - 159- 158- 115- At- AA- AY

-285-308-309-310).

ه!كل1-
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2ءى

مه:!/سفرنا33ير

طبعوتد،والهندباريسوطبع،برلينطبع،القباديانيضروناصرتأليف

فيتُرجمكا،خ1335عامتهرانفيسياقيدبيريطبعهأنقبلمرتينطهرانفي

.(281).العربيةإلىمصر

!ركلجوقنامه:

سلجوقنامهوذيل،(ـه582عامحوالي)النيشابوريالدينظهيرتاليف

القسمكتبوقدهـ.9332تهرانطبع(599)ابراهيمبنمحمدحامدلأبي

فيجاءماعلىبناءالكاثيالقاسملأبيالتواريخزبدةفيالسلاجقةبتاريخالمتعفق

.(231)الكتابهذا

العليا:للحضرةب!العلى

تراخطائيةعنيتحدثوهوهـ،1328تهران،منثىالدينناعرتأليف

.كرمان

نامه:لمم!ت

بمساعدةطهرانوطبعشفر،بمساعدةباريسطبع،الملكنظامتاليف

.(47-32)هـ.3349عامومدرصيهـ،0132عامفياقبالوطبع،خلخالي

صاغه:شاهد

عامكتبه،(0611-1801)الأصفهانيصادتيصادقميرزاتاليف

560i.ً(2:594منزوي)فهرستالجامعةطبع0111رقمنسخةهـتقريبا.

-482-
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مجلةفي(الثالثبالبابوالسبعينالتاسعالفصلمن)التاريخيالقسموردوقد

.(253)0(خ1334بتاريخالسطر012-4)العدديادكَار

والباغم:الصادح

.(411)م1886وبيروتهـ،1292مصر،طبع،الهباريةابنتأليف

:الكبرىالشافعيةطبقات

هـ.1324ممر،السبكيالوهابعبدالدينتاجتأليف

(248-264-274-323).

:ناصريطبقات

-227).م1864كلكته،الجوزجانيعثمانالدينمنهاجعمرأبيتأليف

231).

ربتكَلر!أعتبة133،

منتجبالدولةمؤيدبقلم،سنجرديوانعنبالفارسيةالمالرةالرمائل

القزوينيمجهودعلىبناءهـ،1329تهرانطبع،الجوينيأتابكبديعالدين

.(203).وإقبال

السلجوتية:الحكايةفيالعراضة

المتوفي،اليزديالحسينيالنظامبنعبداللهبنمحمدبنمحمدبنمحمدتأليف

1ليدن-بريلطبعهـ،743في r rvإيرانبسلاجقةويتعلًق،م9019=هـ.

-jAr*:"
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3133ر

.يمىكل

الأعلى:للموقفالعلىعقد

.(020)خ1131تهران،الكرمانيحامدأبيالدينأفضلتأليف

طالب:أبيالأنسابفيالطالبعمدة

وله،هـ(828عامالمتوفي)الحسينيداوديعنبهبنأحمدالدينجمالتأليف

جلاليةوالأخرى،الآنى!حتطبعولم..ا!بروهيتيموريةإحداهمانسختان

ىِفوالثانيةهـ،1318سنةبمبايفيالأولىمرتينطبعتوتد..الأصغروهي

.هـ.1358عامالنجف

(2:30nrمنزويللأستاذدانشكَاهفهرست) (t).

الشيعة:مشايخأساءفهرست

عام،طبعالقميبابويهبناللهعبيدبنعليالدينمنتجبالشيختأليف

.(286-221).الرازيالنحاسالمعاليأبيتصايد.(83)ـه1315

(177)قض!ها.نفيىسعيدالأستاذكتبالتيالرودكيقصيدة

:الشرفقلائد

الملكنظامسيرةفيوهو.الجرجانيإسماعيلبنفضلعامرأبىتاليف

.(53).ومدحه

التاريخ:فيالكامل

.(0Or)مالجزريالأثيرابنتأليف

(96- 89 _ nr_ nr_ n?_. o_ oo_ o\_ fv_ f . _ r°_ rA-

-484-
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-115-107-154-152-151-149-148-132-126-158َ157-

159-163-169-170-172-173-176-195-201-204َ203-

208-421-217-227-228-232-236-247-270-280-284-

309).

:الألبابلباب

هـ1324ليدن-(السابع)القرنالبخاريعوفىمحمدالديننورتأليف

.(264-262-269-135-132-86َ74-67)ـه1336تهران

الفصحاء:مجمع

.(92).مجلدينفي،ق1295تهران،هدايتقليخانرضاتأليف

عا.طهراطى!سدالنسخة"صوالتوِاح!دح!ولقصصهـل!3

مد.،.ر،ره،همتدوينهتم

.هـ1318

(51-163-270-271-272).

الرسمية:السلاجقةديوانمراسلاتمجموعة

بلننجراد.الشرقيةالمكتبةنسخة

الثامنللقرنينتمونالفرسشعراءمنلشهمنتخباتعلىتشتملمجموعة

.(239-236).لندن-الهجري

الأخيار:ومساير*الأخبارمسامرة

194-4أنقره،اقسرائيمحمدبنمحمودكريمتأليف rعنيتحدث،م

.الرومسلاجقة

58*تفي-
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:كرمانوثايعفيالأزمانبدايعالىالمفاف

المرحوموطغ،الكرمانيحامدبنأحمدأفضلحامدابوالدينحميدتاليف

.(83)ق1353سنةطهرانفي)قبال

:الأدباءمعجم

.الحمويياقوتتاليف

(42-179-"18-181-264).

:البلدانمعجم

.(270)الحمويياقوتتاليف[33]

:الألقابمعجم

ويوجد(723-662)البغداديالفوطيبنالرزاقعبدالفضلأبيتأليف

)حدىفيمطبوعاًمنهقسميوجدكما،بدمشقالظاهريةالخزانةفيمنهالرابعالجزء

وقد،(219و234صالهندطبع)الطالبعمدةفيعتبةابنذكرهوقد.المجلات

مؤرخ"عنوانتحتسيرتهعنفيهاتحذث،حولهرسالةشبيبيرضامحمدطبع

.م1950هـ-1370عام،الفوطي)بن..العراق

(92-274).

نقدية:تاريخيةمقالة

نورتاليفالمصدورنفثةنسخةحول،القزويغيخانمحمدميرزابقلم

(185)هـ.1308تهران،ىث!نممحمدالدين

-486-
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:تلمقاماا

(184).الحريريعليبنتاسممحمدأبىتاليف

:الرجاللمحقيقفيالمقالمنهج

.ق6130تهران،استراباديمحمدميرزاتاليف

الأحرار:مونس

نسخةمنوصورةنفيسيالأسضاذنسخة،الجاجرميبدربنمحمدتاليف

.(286)الوطنيةالمكتبة

عامالمسترشدوزيرالىسنجر)خطاب527لرمسترشدبوزيررجنس"همان

:هـ(527

.(352-296)بل!نجراد.العلميةالجمعيةمكتبةنسخةمجموعةضمن

الأخبار:لطائممنالأسحارنساثم

التركية.النسخةعلىبناءطهرانجامعةبطبعهتقوم،الطبعتحت

:القطرةوعصرةالفترةنصرة

نسخة،الأصفهانيالكاتبلمح!د،العمرةوفخبةالنصرةزبدةأساس3331

مكتبةفينسخةولها،(فهرست380)ص2415رقم،الوطنيةباريسمكتبة

-159.).(1:662)ليانبو 133- 1r).

الصدور:زمانوفتورالقورزمانصدورفيالمصدورنفثة

الفترةنصرةالعربيةالىترجمالذيالكاثيخالدبنأنوشيروانتأليف

!دة87-
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ابنذكروقد،الأصفهانيلعمادالسلجوقيينالوزراءاخبارفيالقطرةوعصرة

نفثةحولمقالتهفيالقزوينيعنهوتحدًثالحريريسيرةفيالكتابهذاخفكان

المصدور.

(133-631-184-232-233-270-286).

الأنس:نفحات

(262).مراراَطبعتوقد،الجاميالرحمنعدتاليف

:(النواصبمثالب)بعضالنقض

)قبالالمرحومأنويبدو،1331تهران،الرازيالقزوينيالجليلعبدتأليف

خطية.نسخةلديهكانت

(82-96-6 - 251 - Wt- Wt- I I2ءI-258)

:نكَارستان

مطارحفيمنهجزءوردوقدالهند.،طبعالغفاريأحمدالقاضىتاليف

.(73).بمبايطبع-188-122صالأنظار

الوصايا:كاآء.

فهرستفيوردكما)ماميالوهابلعبدإنهويقال،الملكنظامتاليف2

.(49)هـ.5930بمبايطبعدانشكَاه()فهرست2373صالجامعة

:الزمانأبناءوأنباءالأعيانوفيات

مخطوطةالكاملةنسختهزالتوماومصر،للرانفيطبع،خفكانابنتأليف331!ي

(89).

)قليم:هفت

.(286-92).منه()جزءم1939كلكته،الرازياحمدأمينتاليف

-488-
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[ككاقه9]

ثرلأعلاحر!ارص

لمحثظصلاا1

صفحاتأرقامهيفهارسمنيليهوماالفهرستهذاصفحاتأرقام

الترجمةعسفحاتمنالأيمنالجانبفيأوردئهاوقد،المترجمالكتاب

المترجم()

:(الإسلامرسولابن)إِبراهيم:(الألف)

.971:(زصثاهخوار)آتسز

:ينالإِبراهيم.275،282،298

.14،15:يليأحمدسنقرآق

الأثير:إِبن.299،318
،38،39,04،41،42:(الدولةقسيم)سنقرآق

106081 ، 65 . 50 ، 51 ، tV،

،82،83،89،92:(محمد)أرسلانالب

9،15،19،20،21،95،96،..1،107،109،

45،46،47،54،59،115،125،126،132،

63،69،76،155 ، 152 ، 151 ، 148 ، A. ، VV،

83،85،89،124،227،1056،157،158،159،

279،285،282،6%172، 170 ، 199 ، sir ، r،

319،3200173،176،186،192،

193،,!204، 203 ، r،

208،214،218:تاقالتون ، rev،

282،283،3590227،228،231،420،

208،214،217،218،

Yrr)،227:عمروكالدهستانيأحمدأبو 232 Yr

400236،247،
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270،028،284،285،

034أبوالبدر.309،3104312

نظامبنالملكمؤبدهلَلاعبيدبكرأبو:خلْكانإِبن

الملك:89،1800

.65،104،13،138:شادانإِبن

47.

زخجيحسنبنعليبكرأبو:شهرآشوبإبن

القهستاني:083
109!67!59!58:(بوزكانسالار)عبداللهإِبن

41.
114،145.

اليهقي:ج!محدثأبو:القلانيإِلبن
187،188*،316.

r% r.

الهبارية:إِبن
بياضي:جعفربو

96،114.

مختارأحمدبنمحمدجفرابو:غصنبنإِسماعيلإِبراهيمأبو

70.

الزوزني:
!5859676870محمدبنعثمانبنإِبراهينإِسحاقأبو

71727109:الغزيكلينى ow

ْ263 " 244 "974 89 " AV4المقتدىبنأبوالحسن:

403:الهرويالإِسلامزينأسعدابو

164.

البيهقى:أبوالحسنالطغرائىالدينمؤيدإِسماعيلأبو

،51،199،216،217:الأصفهاني

58،59،152،167،222،248،274.

محمد:بنكيلكىأبوالحسن181ْ

281:الأصفهانيالكاتإِسماعيلأبو

72،178.

ا!رمى:ر!أبنعليأبوالحسن:الخطيبيعليبناللىعبداسماعيلأبو

254172.

-490-
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72،178:الكاتبإسماعيلأبو

.248:غزال(حمدبنعليأبوالحسن

:الباخرزيحسنبنعليأبوالحسن

70

السرخسي:بهراميعليالحسنأبو
67،IA.

الرحمنعبدبنعليأبوالحسن

الصمنجاني:

158.

يحى:بنعليأبوالحسن

حنيفه:أبر

محمدبناللهفضلبنفضلالرضاأبو

نصر:(بيبنالدولةل!ك

07،!1،c11 ،64 c11

71،93 ، VY.

الملك:زينسعدأبو

159.

منصوربننصربنمحمدسعدابو

:الهروي

VIA

الملك:تاج(حمدشجاعأبو

93،98،118،192.

التونتاقبنحبثيشجاعأبو

)أمير(:

12،290 ، YA ' YAA.

بنمحمدالدينغياثشجاعأبو

:ملكشاه

17،119،162 4 In،

174،193.

الهمدانيحسينبنمحمدشجاعابو

الوزير:

122،171.

بيكجغريداودبنمحمدشجاعأبو

:(أرسلانألب)

16،80.

بيك:طغرلمحمدطالبأبو

rv.

الدولةمجيرحسينبنعليبنطاهرأبو

الأردستاني:

996،197.

الخاتوني:طاهرابو

153.

الفخرين:ذوعليبنمطهرطاهرأبو

82

عيىبنعليبنسعدطاهرأبو

القغي:

1251 ، 24 y ، Yi.

إِسماعيل:بنفضلعامر(بو

or

:ميكالبنعليبنحسينأبوعبدالله

-"،ك!-
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نظامبنالملكعزحسينيجداللهأبو

المل!:

104،0!1،106.

بنمكرمالدينناعرعبداللهأبو

:العلاء

86،AV

المجيريعليبنحمزهالعلاءأنجو

:الفريومدي

:(يحىبنصاعد)حنفىالعلاء

158.

الغافى:غانمبنمحمدالعلأأبو

الرازيمحمدبنآحمدعليأبو

مسكويه:
47

:شادانبنعليءبو

36

إسحق:بنعليبنحسنعلىأبو
494619

:سجلوقبنمومىبنحسنأبوعلي

:جعفريعلويلهاهشرعليابو

79،48

الملك:نظامحسنالدينتوامأبوعلي

YVI.

فتالعليبنأحمدبنمحمدعليأبو

:النيشابوري

248

علي:بنمحمدغالبأبو

47.

خروبنبانز.يمالملكتاجأبوالغنايم

:شيرازيفيروز

20،29،50،51،58،

93،95،97،98،99،

159،-279، 19 o 1`l.

الملك:بهاءالفتحأبو

106

:الرازيأبوالفتح

ri? rncrv.

الملك:فخربنطاهرأبوالفتح

275،276،277

الطغرائي:حسينبنعليأبوالفتح

195.

الأردستاني:حسينبنعليأبوالفتح

59،198،199،205،

209

سهل:بنمحمدبنمسعودأبوالفتح
fI

الملك:نظامبنالمظفرأبوالفتح

206.ه ، 14? ، I

:ملكشاهأبوالفتح

16،17.

الرونى:الفرف!أبو

264.

بنمحمدبنجعفربنمحمدالفرجأبو

فسانجس:

39.

-؟92"
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موعىبنمحمدبنأسعدالفضلأبو

القفى:الملكمجد

55،104،109 ، 10 o،

113،111.

البيهقي:الفضلأبو

45

الصفاريخلفبننصرالفضلابو

:نيمروزملك

227،247،266،296.

:آباديان!القاسمأبو

rl"t ، r- A c TIC.

الجويني:القاسمأبو

42 ، 11 4 rA 4 rv.

الدركزيني:القاسمأبو

182،187،247،257،

263،268،269،027،

271،272،273.L YVo

279،298،299،535.

بنعليبنعبداللهالقاسمأبو

:إِسحاق

243

عبداللهبنعليبنعداللهالقاسمابو

:سالار

19،285.

جهير:بنمحمدبنعلالقاسمأ

ئخبر-

!ل

الكاشى:القاسمأبو

82،YAr ، 133 ، AA،

286،358.

04:الكوبائيالقاسمأبو

274:ملكشاهبنمحمودالقاسمابو

بويه:بنكاليجارأبو

rA ، rA

محمدبنسعدالملكسعدالمحاسنأبو

الآبي:

VY%

اعزالجليلعبدالمحاسنأبو

الدهستاني:

105،125،121،131،

115،YVA

الفقيهبنالرازقعبدالمحاسنأبو

:الإِسلامشهاب

50،0241،243،244،

245،246.

الهمداني:صفيالمحاسنأبو

156

كالبنمحمدالملكمعينالمحاسنابو

:(الرؤساءسيد)الدولة

57،58،59،61،62،،

.IA-،63،72،126س

الدهستانيمحمدبنحسنمحمدأبو

.40،41،47:(الملكنظام)

-ي
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:الجريريعليبنتاسممحمدأبو

184

:الأبيورديالمظفرأبو

56.90،101،1!r،

108،134،138،142،

159،163،164،168،

292 ، 258 ، 174 ، WY.

بناءِبراهيمالدينرضىالمظفرأبو

:الغزنويمسعود

264.

بركيارقْالدينركنالمظفرأبو

17،1- f.

إِمماعيلالمعاليشمسالمظفرأبو

الطبي:كَيلكي

291

283:الملكالمظفرفخرأبو

:السوارأبيبنفضلونالمظفرابو

I%%

الملك:سديدالمعاليأبو

92،i .9 ، Ar

:القضاةعينالمعاليأبو

274

:الرازينحاسالمعاليأبو

219،286

:بغدادياللههبةالمعاليابو

III

الققي:المفاخرأبو

183

الملك(ثقة)السروشياريمسلمابو

81،82،59

حسينبنمحمدالملكخطيرمنصورأبو

:الميبدي

1،123،150!ء

الدولهَ:علاءبنأبومنصورفرامرز

39 ، 3A

عزيز:حامدبناحمدنمرأبو

W.

:الباخرزيحسنبنأحمدنصرأبو

4 P.

خواجهبنالملكنظامأحمدنصرأبو

الملك:نظام

152،163،164،165،

TAI

:(الثخاحمد)بننمرأبو

58.

بنأنوشيروانالدينثرفنمرأبو

الكاشانى:خالد

183.

المهلبي:القايدنصرأبو

41.

-494-
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الملكعميدمحمدبنمنصورنصرأبو

:الكندري

19&42

:أبوالهيجاء

AV

:البركاتأبي

26

269:توبهأبي

؟.6:القميعليأبي

.82،173:فصورأبي

؟؟4:المجدأبوالملكأثير

ايلكي:جعفرخانبنأحمد

150

:عطاضالملكعبدبنأحمد

157،159،283

م!كويه:الرازيمحمدبنأحمد

48

حسن:بنخانأحمد

392 L TAA

58:أحمدزوزني

203:الجوينيالكاتبأحمد

112:الأخطل

71،57':مختارأديب

الأرجاني:

138،461،173،259،

026،270،273،274،

296.

أرغو:أرسلان

81،109،112،Irv،

192،205،206،207،

'289، 287 ، YA9 ، wry.

سلجوقبنأرسلان

Ir ، % V

:أرسلانثماه

227،228،229،235،

232

.28ء،284:أرغش

91،10:الطويعيإِسحاق A

الملكمجد)مويىبنمحمدبنأسعد

:(القش

104،5!%،912،144،

279

19:يارسفندِإ V

الكيلكي:الحسنأبيبنإِسماعيل

120،205،295،280،

283،284،285،YAV،

290،292،YAr

"!ع-
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!ء

78:عبادبنإِسماعيل

غصن:بنإِساعيل

68،71،179.

الأعزالجليلعبدالمحاسنأبو)الأعز

:(الدهستانيمحمدبن

105،115،116،120،

279.

112:الأعى

999:إِقبال

75:الزوزنيأحمدالقاضىبنالمتاع

:(أمير)ُرُنأ

112If c IYA c 128 c،

227،228،247،266

:ينيزًكردلاآباديأنس

265،275،297

264،276،278:أنوري

خالد:بنأنوشروان

،11،124،132،133؟

148،34c Wk c?% r

986،187،520،232،

233،268،527،286،

r%11.

:مهيسهءثابتأبوالدينأوحد

251

:(أميرا+لاز)

122،156،3!3

توربنا+لهرانشاه

29 % ، AA

\:خاناللك

124:الباجر

الباخرزبَ:

32،54

59 ، OA،

82،222

الجويني:بديع

:بركيارق

9،16،

51،00،

92،95،4

107،101

114'110

19?4120

128،129

132،938

144،146

101 4 lad

179،183

203،204

207،208

215،323

261،279

-496-

السلجوقي:انشاه

،125

41،

70،

،202

ir411،

71

YAI

17،25،21،

81،82،83،

10،105،106،

،110،111،

،116،118،

،122،Irv،

،.11`1، 1r،

،It- ، % ri،

،151،152،

،157،158،

،193،195،

،205.206،

،209،Yll،

،254،257،

،YAr ، YAY،
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،52،211،195:بيهقي،284،285،286،287

289،292،303،430،297،264

(ب).309،319،320

41يرشنكَك::برهاني

69،70،74،76،77،

(ت)،78،82،84،85،86

AA.

تتثى:الدولةتاخ
51:البساسيرى

16،83،104،157،

11:بغراخان
990،192،184،204،

19205282:بلاساني

67:دللمالدولةتا:(أمير)يرسبوري
109،127،205،YAYخ،

السيستانىالفضلأبوالدينتاج
320

:(ملك)106:(أمير)بوزان

266،VV I.

سفريه:خاتونالدينتاجلى38:الديلمىالدولةبهاء

!249!192!191!38181:دبيسبنمنصورالدولةبهاء

025،267،271،273

أمير)فرخشاهالدينتاج530:المزيدي

:(سفهسالارا562:الدينبهاء

106،320309:الملكبهاء

:(الملوكملكشجاعأبو)الملةتاج:الغزنويبهرامشاه

72،193،227،229،89

بنمرزيانالغنايمأبو)الملكتاج231

:(يزلضيراازفيىوخرو76:مىبهرا

02،59(لدينامجاهد):زبهرو ، 58 ، 51 ، Yi،

5095:بهمنيار ، 94 ، 93 ، 92 ، 71 r،

-!هص
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96،..1،104،

109،186،9YV

62:الممالكتاخ

:خاتونتركان

20،51،59،

118،119،128،157

الكاضى:الدينتقى

78،235،236،

262

:(سلطان)تكش

Arc Al

)ث(

وبى

106،

104،

261،

74:الثعالبي

:السروشياريأبومسلمالملكثقة

AY cAl

)خ(

%ym:الجامى y

165:جاولي

5:الجرفادقاني

112جرلر:

83:فسانجسبنمحمدبنجعفر

:داودبيكجغري

9،11،13،14،15،

16،21،33،35،36،

46،47،83،124،125،

202،282

؟8-

(؟الدينجلال)الدولةجلال

السلجوقي:ملكشاه

16،17،69،11A،

157،281

صدقه:بنالدينجلال

169

:الغزنويمسعودالدينجلال

VAI

:البغداديالرحيمعبدالدينجمال

63

فيروزخسروبنمرزبانالدينجمال

:الشيرازي

93

الملكْنظامخواجهبنالملكجمال

320 ، 186 ، Ire ، Ira

101جمثيدبهمنيار:

).الأعيرمحمدعميد(:الجوزجاني

Yoe

11،169:الجوينى

)خ(

269:حامد!

:(دادأمير)تاقآلتونبنحث!

150،108،120،128،

129،131،192،255،

215،.Ar ' 282 ، YA
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284،285،286،

288،289،307،309

16:حان

:(مامِإلا)كلبنحسن

!11

الدهستاني:محمدحسن

40

البراوستاني:مومىحسن

287،

دا2:يبغومومحاحن

:الصباححسن

81،96،158،167،

280،284،308

الملك:نظامخواجهبنحسين

21،104،107

107:الرضىبنحسين

:(مامِإلا)عليبنحسين

197،217

الدولة(ربيب)همانيمحمدحين

173

280:قاينىحسين

169:تهستانيحسين

:الشيرارزيفيروز(خرو)خ

55،59،39

حسينبنمحمدمنصورأبوالملكخطير

:ميبدي

23،105،115،116،

121،122،

153،155،

174 ، IVY،

180،181،

187،266.

:خوارزمشاه

rvo r11

"111،

176،

184،

215،

164،

VA\،

186،

:(بيكجغري)داود

13،15،63

:ملكشاهبنمحمدبنمحمودبنداود

297،298،,300 ، r4،

rlA(. I' ll'

:المزيديصدقةبندبيس

30 0 4 Yli 4 265 ، Ili

:ينيزَكردلا

270 ، 267 ، rya

:السمرقنديدولتشاه

69،VA

34:دهخدا

93:دهشاني

(?)

:اتلسعاداذو

38،39،07،79،84،

85

.OMt
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.رِي!

)ر(

حسيناللهعبدأبو)الرؤساءرئيى

:(الغزنوي

19،73

14:الرباطي

الدولة:رببب

122،923،152،172،

173،174،178،980،182

51:الديلميالرحيم

الديلمي:مرزبانبنرستم

83

الوزيراللهففولالدينرثيد

الهمدافى:

19

:الوطواطمحمدالدينرثيد

296

:طغرلمحمدطالبأبوالدينركن

315 ، 41 ، IV 4 If

:بركيارق(الدولةركن)الدينركن

17،`1.1،148.

17V:الرودكي

)ز(

:خاتونزبيلىة

104،115،

120،127،

204،205،

111،118،

128،130،

:(أمير)آقسنقريزنكي

169

157:زيار

268:الإِسلامزين

الدين:زين

27،272،274

:(مامِإلا)العابدينزين

`114، A1

الملك:زين

174،177،265،274.

(س)

227:بيكساغر

:سالاربوزكان

40،41

ساوتكين:

77،93،119

86:سبكتكين

274:سبكي

الملك:سديد

92،93،94،109،240

6:السرخسي V

59:السروشياري

كَوهرآئين:الدولةسعد

125،130

الآبي:الملكسعد

،156،157،؟26،52

50-
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101،160&962215- 21-4 - 209- 205 , 163 L

168،174،175،178،217-226-227-228

183،841،186،254،230-231-232-234

2 41 - 239 - 238 - 236 0 Y? v

rot-253-247-192243:سفرئة

61Y-026-258-257:تقاقبنسلجوق

267-266-265-1،17،37،46263؟

273-272-271-270:سلجوقشاه

153،284 - 281 - 279 - 276 ، 298 ، 297 ، r11

357286-97299 - 298 - Y

304:سلطانشاه -303-302-301 8A

312-310-308-306:بيكجغريبنسليمان

15،21،47317-319-320.

.314:البرسقىشقر:محمدبنثاهسليما

0325 - YVI64:السوزنى.

محمدابنحسنأثرفسيد:السمعافى

82-222-247-2740231

الرؤساء:سيد:سنائى

234-236-262057-58-59-62-4

66677781101)سلطان(:سنجر

.114:العظيمعبدسيد-ى33-ْ-16-17-18-21

بنعدقةالدينسيف-11-116ْ-1-9ْ-94-89ْ

122- Ire - 120 - 119 - 11 A-305-164:المزيدي.

128-129-131-1411 .50:الملكشد--َ

,IA'% - IAY - IVf - IVY - I' t-

()ش-187-191-992-993-194

195-196-..203-201 - r-87:الدولةشبل.

!ا-

-296-

-229-

-235-

-242-

-256-

-262-

-269-

-275-

-285

-300-

-305-

-313-

:يلغزنو

6-65-

منصور
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ى!.كل

الملك:عزبنعمدالدولةثرف

تريشبنمسلمالدولةثرف

72:المرواني

.317-25:الدينثرف

.249:سعدطاهرأبوالدينثرف

فينيخالدبنشروانأنوالدينثرف

الكاثاني:

172-176-181-183-186

-187-299-030-304.

طرادبنعليالنقباءنقيبالدينضرف

.300:الزينبي

.64:الرؤساءسيدالدينثرف

-AD-75:ثرفشاه At.

-85-59-55-54:الملكثرف

الملك:زينسعدأبوالدينشمس

176.

بنأمعدالفضلأبوالدينشمس

محمد:

عبداللُه:بنالرزاقعبدالدينشصى

ديوانصاحبمحمدالدينشمس

.19:الجويني

بننثي(الملوك)شمسالملكشمس

الملك:نظام

A9 - 188 - 186 - 183 - I'll%

-267-268-275-271.

الإ!هملام:شهاب

21-186-243-244-246-

247-248-249-252-266-

267-320

.187:الطغرائىاسعدشهاب

الدين:شهاب

58-549-124-135-136-

137-138-145-146.

38:آشوبشهر

14:أبوالحسنالدولةشيخ

38:سيناعليابوالرئيىالشيخ

266:()أتابكشيركير

)ص(

عاد:بنالصاحب

2163-90 - i

91:صاحبديوان

91:الإسلامصدر

محمد:الدينصدر

21-222-223-225-239-

232-234-237-238-432-

246-250-275-276-320

5-
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-128:المزيديدبيسبنصدقة

312

174:القميعفي

)ض(

بنيوسفيعقوبابوالملكضياء

18باجر:

163:الملكنظامبناحمدالملكضياء

-187

)ط(

الملك:فخربنطاهر

12-275-277-278.

؟71:الزينبىمحمدبنطراد

138-132:الطغرائي

:طغرل

9-11-13-14-15-19-

23-33-53-36-37-38-39-

04-42-43-83-269-274-

275-279-285-299-030-

363.

)ظ(

-381-351-421:الدولةظهير

274

269-173-83:الدينظهير

-*

\rr:النيشابوريظهيري

)ع(

المطلب:عبدعباس

-105:الدهتانيالأعزالجليلعد

115-116-179-279.

106:الرحيمعبد

92-50:الرزاقعد

269:العزيزعبد

38الباهر:عدالله

05:إسحاقبنعبدالله

16:المطلبعبدبنعبدالله

274:الميانجىمحمدبنعبدالله

-59:النيشابوريبرهانيالملكعبد

64-67-68-76-85-158

Y:الجوينيالملكعبد I Y

296:الجبليالوامععبد

24:عبدي

-154-65-59-58:عبيدالله

109-936-139-942.

\It:عفانبنعثمان

-AV:الغزيالكلبىمحمدبنعمان

89

نظامخواجهبنالملكلثمسعثمان

IA-186-20:الملك 9 - IAA

أصفهاني:كافيبنالملكعز

183-184

مج-
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ىلم

الملك:نظامبنحسينبنالملكعز

159-108-107-105-21-

110-127-187-254

علي:بنالعميدبنسعيدالملكعز

222

-682-49762\للهسا:ينب!للىتمز

269،

41-40عصار:

214:الدينعصام

1:أرسلانألبالدولةعفد 7 -1't

89:ملكئ!اهبنأحمدالدولةعضد

199سنجر:الدينناصرالدولةعضد

08:أرسلانالبالدينعضد

29:الملكسديدالدينعضد

علاءالملوكشمسالدينعضد

38:الدولة

14r:مسعودالدينعضد

-302-296:الجوينيملكعطا

308

مسعودسعدابوالدولةعلاء

227:الغزنوي

فرامرزكعويه:بنعليالدولةعلاء

37-38-38

112-247:كرشاسفالدولةعلاء

-193:خوارزمشاهاتسزالدينعلاء

275

بنإسماعيلالمظفرأبوالملوكعلاء

!لهيكى:

281-294.

)الإِمام(:طالبأبيبنعلي

qV- I I I- % Ar%.

156:القخيعليابيبنعلي

199:العزيزيصوابيأحمدبنعلي

)مجيرالأردستانيحسينبنعلي

.197:(الملك

265سرمد:بنعمربنعلي

270:القاسمبنعلي

:البركردزيعيىبنمحمدبنعلي

41

34:القمريمحمدبنعلي

114الرضا:ى!ومبنعلي

272-275ناصر:بنعلي

76:السرخ!ىبرامىعلي

267:)أمير(حاجبعلي - rev

4:الريفعلي

93-77:ساوتكينالدولةعماد

عشىبنعليبنسعدالدولةد!ع

251:القمَي

أنسالقاسمأبوالدينقوامالدولةعماد

274-265:آبادي

-504-
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182:(أمير)ديمَعلامؤيدالهعبيدبكرأبوالدينعماد

102-101-92-5.:الدولةصعميد:الملك

123-124-138-140-142-126

-37-32-21-15:الملكعميد147-

YVA-5404:سدأبوالدينعماد - 48 - 47 - Ir

-132-74-71-70-68:العوفى:الدولةربيبمنصورأبوالدينعماد

123-971-1730261

268:الهمدانيالقضاةعين297:زنكىالدينعماد

الكاتب:عاد

)غ(-29-42-43-52-53-54
71-89-82-92-96-98-

51:علىغزاو o

101-107-111-IYD- IYI-
289-286:غزلزسارغ

148 - 133 - Vf2 - IN- - 1Y"I-.ء
-200عزى: 1IY. AI_ A1_ AV.

174 - 172 - 169 - 153 - 1f1-
86:عصن

115:ارمىغلامى-175-179-980-181-182

146-46:الدولةغياث-183-185-186-187-195

917-92-17:محمدالدينغياث-205-209-205-209-215

-165-148-144-134-130--247-243-23فم-228-232

259-252-253-254-255-173-193-235-243-303

258-267-027-274-284-

5316 - 303 - 286 - YA.
)ت(

510:الملكعماد

لخىالدولةفخر149:الخطاببنعمر
48-79:المعالىفخر-263:الساوجين!هسبنعمر

-061-051-47-21:الملكفخر264

-133-127-125-124-248110-216-195(الخيامعمر

-201-200-195-194-49601:عمروك

-5ءهى
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كلس!ص

202-203-205-206-207-

208-209-210-211-215

217-218-229-223-225-

226-233-236-125-276-

279-928-286-023

38-38-37فرامرز:

82:الغزنوىفرخزاد

46:الفرخي

YIA:الفردوصي

274:الفريومدي

66-64-61-19:الهل!فف

119:السوارأبيبنفضلون

245-243:الأجلالفقيه

)ق(

73:الغفاري3احدالقاضي

196-100-96الأرجانى:القاضي

-134-943-960-166-967-

184-YOM- IAA

98:فرامرزيالقاضي

79:)قاوورت(قلور - VA - VV

-126-125-80-14:بالهالقاثم

971

232تايماز:

307-215:قدرخان

-298-297-269:الساقيتراجه

318-307

"6.

:(خانمحمدزا)ميىالقزويني

82-185-216-rev-

296-307-302

106:الدولةقسيم

14:المستوفىقصار

195-77-93:الدينقطب

-264-266-280-2YA

282:اصرائيلبنقطلمش

-203-73:)امير(قماتخ!

520-227-233-247-

282-298

.251:الإسلامقوام

4-19:الدينقوام 8 - t1

108-935-141-963-

172-974-176-183-

920-246-254-265-

273-427-276-279-

297-319

-48-47-26:الملكقوام

227-236-126-275

274-200:قواس

-203-186)أمير(نقو

289

)ك(

83-150كلاويه

32233:كلاهكج - Y

49-

280-

-247

204-

266-

-49-

111-

186-

270-

292-

11f-

281-
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309:كلسارغ

-64-69-59-58:ةلر!للاكمال

65-66-67-71-74-75-81-

93-101-179.

-68-67-59-58:الملككمال

70-71-93-74-110_ % oft-

126-127-174-180-181-

182-186-187-195-255-

526-267-268

903:اميدبزركثكيا

511:آبادىسدأآورفخركيا

-201-195-192:كيامجيرالدولة

217-290

62:الدينمجدبنكيخرو

)ك!

؟97:كثتاسب

66Y:كرثاسف

106كمضتكين:

42811كيدكر:

572-931:ثيلقراختااكورخان

1171:آيينكوهر - 1 tA - Ir-

rif

179:كوهرخان

-255-982-181:كهرخاترن

265

ال(

08-24:الكركانىلاس

71:العباصيالمتوكل

_f:بهروزالدينمجاهد rr?ع!-

317

26:الدولةمجد

t:الفضلأبوالدينمجد 4 - 2 oا

256-259.

-94-93-55:القمىالملكمجد

905-104-111 - 910- 1- A-

112-113-114-119-127-

128-129-130-139-133-

139-1Ut - 143 - "u-' t-

205 -204 - 179 - 178- ILA-

207-279

-87-59:الأرشتانىالدولةمجير

.4_110-194-996-19V-

216.

200-995:مجيرالملك

274-201:مجيري

128:)ص(محمد

19- 17- 16- 14- 12-9 :.mss-

92-23-27-38-88-59-06-

)6-62-64-،85-7-10 t-

بخ!7-
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!م!

YIAنمر:محمدبن-998-912-119-105-920

55:براواشانيمومىبنمحمد-121-122-129-130-131

411:()الإمامنقيمحمد-932-939-114-143-144

153- IDY - % aI - 148- % id-9:حسنمحمد

179-187:الجوزجانيعميدمحمد-155-156-157-158-159

163-164-165-167-168--180-181.

98:الكلبىمحمد-178-17ء-171-172-174

91:الدهستانيالملكنظاممحمد-179-180-189-182-183

-85-21-20-13-92:محمود-986-193-227-228-229

233-236-249-254-255-93-95-401-181-119-157

Y-1- IAV- Wl- IVY- % A- - Y'%A - Yll - Yk a - Yl I - Y OV-

275-276-279-282-284-502-247-257-267-268-

285-286-287-292-298-269-027-271-272-273-

299-4!3-316-319-!32282-297-307-313-318

72-215:خانيمحمدأرسلان Y24:الغزنويلمحمود- r 6- I

178:الكاثيالملكمختص248َ:اسزاباديمحمد - 14 A-

-256-255-254-242-87182:ابراهيمبنمحمد

26262263؟258026؟89:الأبيورديأحمدبنمحمد

279-59:الزوزنيمختارأحمدبنمحمد - ran.

العلويزيدهاشمأبو)سيدمرتضى67
TA:(نوضتكينبنمحمد Y)163:الحسنى- A Y

69-93-59-58-50:مرزبان:الجاجرميبدربنمحمد

269:مروزي39:فسانجسبنجعفربنمحمد

-184-169-163:بالهالمسترشد16:نجريداودبنمحمد

3312313!832962979دشمنزيار:بنمحمد

20318عمد:بنطغرلبنمحمد 3، V r

171باالمستظهر287:المعزىالملكعبدبنمحمد - 121 - 9 07 : AI-

-508-
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3253- 252 - 251 - 250 - 249 - 204 - % Ar_ 192- lv-

303254-256-258-265-262-

-81276-36-13-12محمد:مسعودبن 274 - 270 - 264 - 26 r-

-018-184-222-297-283-286-288-289-!r1_

298-030-307-318-0320293-295-319.

-194-181-174:الدينمعين15:الفاطميالمستنمر

279-258-257-256-121.254-951:الدولةمشيد

-61-59-58-57:الملكمعين43:دهخداالمظفر

222-952-179-481-64-7263:اللثيالمظفر

225-224-223-284-283-274:المستوفىالمظفر

-172-169-152:الدينمغيث253:الدولةمعز

-YAA-182-108-80-17-16:الدينمعز YAA- YA"t- Y'% O

296 - 206 - i ra109-92:الرزاقعبدبنمفضل

78:البكريعطيهبز،مقابل-48-46-29-26-9:المعرى

V!1_106-49:()الخليفةالمقدى-53-52-51-50-59-55-60

62-61-69-68-67-64-70--126-171-203-205

AY- A-- VA- VV- VI- VO- Vf-العلاءبنمكرم:AA- AA- AV- A't

85-84-88-87-86-94-96--09.

loA- IoV- 101 - let - AA:ملكخاتونYly

-20-19-17-16-5:9ملك!ا-111-112-114-124-127

134-135-136-137-139-21-45-46-49-50-51-52-

18 - 196 - 195 - 177 - 11 . -1f72-71-70-69-67-65-ء-

197-198-199-203-205-73-77-76-74-85-80-89-

207-209-210-211-215-98-97-96-95-94-93-92-

218-222-223-225-226-100-104-105-106-107-

229-234-235-238-239-108-099-115-122-125-

127-؟241-242-244-246-248-26

بخ!9-
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"مجكل

-134-135-136-138-041-

-179-171-165-157-2ة6

181-186-192-195-196-

203-205-229-257-269-

262-279-282-283-286-

287-305-316-319

164:العربملك

296-83:الدينمنتجب

155-42-2ءمنصور: _ n0-

247-266-268

266-247:برسمنكو

YA1.:السيمجوريمنوْر - YA-

309

112:موسى

114:()الإمامالكاظمموصى

274-43-42:الموفق

114:الدولةموفق

95-25:)الأمير(المؤيد

-131-111:الطغراثيالدينمؤيد

134-6،1-179-292

302:الملكمنتجبالدينمؤيد

-71-65-59-58:الملكمؤيد

154-92-73-72-I-'%- 90 o

109-110-111-118-119-

120-121-125-126-127-

128-129-130-131-132-

133-134.-135-136-Irv-

139-141-142-143-144-

145-146-147-150-174-

178-179-183-4187 - 1 A-

-207-20ء-192-202-254

254-263-278-284-023

93:ميكالي

13-12-11:سلجوقبنميكائيل

-17-36-73

)ن(

-IVY-153:الأرجانيالدينناعح

188-258-319

270:حعينبنناعر

273-270:عليبنناصر

281ناصرخ!رو:

-87-86-67-21:الدينناصر

90-Y- -- lit - % AY- %% A- qr

-YVA- YVV- YVI- YV*- YYV-

289-929-295-320.

29:الرازيالنحاس

62:الصاحببننصر

149:الديننصير - 148- 1 Yr-

155-156-162-194-261-

263-264-269

-148-123-219:الملكنصير

150-155-156-178-254

(24:الملةنصير

5"
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138:الدولةنظام

48-105-158:الديننظام _ 2 t-

115-25Y- lif- 173- Wk-

252-255-279

40-36-32-16-15:الملكنظام

-43-47-48-49-50-53-54

-58-64-65-69-71-73-92

-118-109 - 155 -94 - Ar-

122-125-126-138-142-

145-152-157-164-165-

166-171 - 170 - 169 - %"% A-

178-179-183-184-187-

188-194-197-Y- A- Y- f-

218-223-224-225-233-

236-124-243-245-253

-78-76-68:عروضينظامي

83.

)و(

161:المعتزليعطاءبنواصل

286:الوطواط

()هـ

Ir:تاشآلتونبنهارون

295-280:هحوخان

174:الهمداني

83:هندوشاه

)ى(

289-282:طاضيارق

270-181-180:ياقوت

-41-36-14-13-11يضو:

3"2.

310-309-201)أمير(:برغى

3؟3َ7؟4:يرنقش

100:يعقوب

252:الكاشغريبكيغان

16يغا:

-oi!
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113!كا

ي!ي

الاماحنب

)أ(

14-11آبسكون:

-118-12:آذربايجان 14 - Ir-

111-122-155-156-297-

299-303

11:)نجحيرة(آرال

71:المغرىآسيا

61:آنى

11rالأبخاز:

119-104-16:اران - 11A-

'1'11-100

41:ارمنيه

165استاوند:

284:اسفراين

-50-38-37-14-12:أصفهان

55-95-82-81-100-101-

104-106-107-109-110-

115-918-119-120-121-

126-127-128-129-130-

131-142-143-144-145-

151-152-155-156-157-

158-159-163-176-178-

180-181-204-254-265-

266-281-283-285_!r.

-266-169-165-164:الموت

308

312انبار:

56اندجرود:

97-16:انطلايط

112:الأبوابباب

310باخرز:

41بادغي!:

21بخارا:

109:براومتان

281-243:برلين

104-95-49بروجرد:

286بريتانيا:

-512-
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232:بست

309:بسطام

312-184:بصره

-92-52-51-49-17بغداد:

95-106-107-114-115-

196-119-120-921-122-

125-126-128-129-130-

131-148-149-156-159-

164-169-171-1V1 - IVY-

179-181-187-193-247-

265-266-268-269-281-

297-299-303-304-307-

313

-124-120-47-36-13:بلخ

281 - 232 - 228 - 203 - Ira-

VAY

29)جبل(:بلخان

131:بلغار

-131-120)بوزجان(:بوز!ن

192-215-285-9!3

113:المقدسبيت

268-187:بيلقان

49:بيهق

-15:يسيار

-252-263

96-90-135-174

_rtA?4:انكشتينج r!v_ r

-156تبريز: 155 - 148- 1 YY-

175-297

05:نظامتربت

-308-141"-114-11:تركستان

1%r

-282-281-243-36:ترمذ

r% l

369:تكريت

_yro:توران 193- 16 - 1Y

(!ف)

-121-120-38-14:جرجان

131-285-286-297

165:دقانجرفا

-107-16-15-13:الجزيرة

118-125-127-130-131

159-157)قلعة(:جلالى

312-391-11جند:

31:جوزجانان

04:(كويان،)كوينجوين

282-14-13:جيحون

)تخ!(

114جين:
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منرسكل

)خ(

-305-931-928-194:حفه

wlrr_ rlr.

)تخ!(

159-158:لنجانخان

61:ختلان

100ختن:

8-95-94-13-12:خراسان

36-40-41-47-9-85-81

94-150-104-9-1,, A.

111-112-113-116-18

120-121-127-128-92

132-141-160-9AV IV
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